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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, S. A.

Sede: Praça do Duque de Saldanha, 1, 8.º, 1050-094 Lisboa

Capital social: 50 000 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 8005.
Identificação de pessoa colectiva n.º 504655256.

Balanço em 30 de Junho de 2001
(Em euros)

2001

Activo 2000Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .......................... 499 998 � 499 998 2 296 686
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ............ 17 440 274 � 17 440 274 19 647 224
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ......................... 20 000 219 � 20 000 219 22 463 937
4 � Créditos sobre clientes ........................................................... 30 009 811 44 504 29 965 377 16 758 070
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo .................... 31 126 169 � 31 126 169 13 225 843

a) De emissores públicos .......................................................... 5 695 532 � 5 695 532 3 588 594
b) De outros emissores ............................................................. 25 430 637 � 25 430 637 9 637 249

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

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável .................... 15 798 504 245 943 15 552 561 18 646 389
7 � Participações .......................................................................... � � � �
8 � Partes de capital em empresas coligadas ............................... 1 346 995 � 1 346 995 1 296 995
9 � Imobilizações incorpóreas ...................................................... 3 663 871 1 203 188 2 460 683 1 687 245

10 � Imobilizações corpóreas ......................................................... 3 356 181 1 146 525 2 209 656 1 603 688

(Dos quais: imóveis) ................................................................. (472 539) (163 864) (308 675) (220 173)

11 � Capital subscrito não realizado .............................................. � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprio ........................ � � � �
13 � Outros activos ........................................................................ 5 838 082 476 5 837 606 2 642 388
15 � Contas de regularização .......................................................... 13 567 695 � 13 567 695 4 450 304
16 � Prejuízo do exercício ............................................................. 1 691 884 � 1 691 884 �

             Total do activo ........................................ 144 339 753 2 640 636 141 699 117 104 718 769

(Em euros)

Passivo 2001 2000

1 � Débitos para com instituições de crédito ........................................................................................ 5 586 231 5 386

a) À vista .......................................................................................................................................... 9 178 5 386
b) A prazo ou com pré-aviso ............................................................................................................ 5 577 053 �
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(Em euros)

Passivo 2001 2000

2 � Débitos para com clientes ............................................................................................................... 43 431 394 47 236 105

a) Depósitos de poupança ................................................................................................................. � �
b) Outros débitos ............................................................................................................................... 43 431 394 47 236 105

ba) À vista ................................................................................................................................. 29 548 805 27 468 972
bb) A prazo ............................................................................................................................... 13 882 589 19 767 133

3 � Débitos representados por títulos ................................................................................................... � �

a) Obrigações em circulação .............................................................................................................. � �
b) Outros ........................................................................................................................................... � �

4 � Outros passivos ............................................................................................................................... 289 837 144 361
5 � Contas de regularização ................................................................................................................... 5 726 562 3 131 018
6 � Provisões para riscos e encargos .................................................................................................... 305 948 223 500

 a) Provisões para pensões e encargos similares ............................................................................... � �
 b) Outras provisões .......................................................................................................................... 305 948 223 500

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .............................................................................................. � �
8 � Passivos subordinados ...................................................................................................................... � �
9 � Capital subscrito .............................................................................................................................. 75 082 920 49 879 790

10 � Prémios de emissão ......................................................................................................................... 11 120 774 3 740 984
11 � Reservas ........................................................................................................................................... 155 451 106 580
12 � Reservas de reavaliação ................................................................................................................... � �
13 � Resultados transitados ..................................................................................................................... � �
14 � Lucro do exercício .......................................................................................................................... � 251 045

                                       Total  do passivo ................................................................. 141 699 117 104 718 769

Rubricas extrapatrimoniais

2001 2000

1 � Passivos eventuais ............................................................................................................................. 12 737 836 8 170 000

Dos quais:

Cauções e activos dados em garantia ........................................................................................ 4 100 000 2 000 000

2 � Compromissos ................................................................................................................................... 30 469 606 5 975 557

Lisboa, 6 de Agosto de 2001. � O Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.) � A Técnica de Contas, (Assinatura
ilegível.) 4-2-16 375

BIG FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Praça do Duque de Saldanha, 1, 8.º, 1050-094 Lisboa

Capital social: 150 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 8196.
Identificação de pessoa colectiva n.º 504348051.

Balanço em 30 de Junho de 2001
(Em euros)

2001

Activo 2000Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .......................... � � � �
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ............ 32 878 � 32 878 1 370 679
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ......................... 620 000 � 620 000 �
4 � Créditos sobre clientes ........................................................... � � � �
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo .................... � � � �

 a) De emissores públicos ......................................................... (�) (�) (�) (�)
 b) De outros emissores ............................................................ (�) (�) (�) (�)

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

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável .................... � � � �
7 � Participações .......................................................................... � � � �
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(Em euros)

2001

Activo 2000Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido

8 � Partes de capital em empresas coligadas ............................... � � � �
9 � Imobilizações incorpóreas ...................................................... 92 591 71 697 20 894 50 151

10 � Imobilizações corpóreas ......................................................... 183 584 97 206 86 378 108 264

(Dos quais: imóveis) ................................................................. (�) (�) (�) (�)

11 � Capital subscrito não realizado .............................................. � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprio ........................ � � � �
13 � Outros activos ........................................................................ � � � �
15 � Contas de regularização .......................................................... 212 579 � 212 579 163 589
16 � Prejuízo do exercício ............................................................. � � � �

             Total do activo ........................................ 1 141 632 168 903 972 729 1 692 683

(Em euros)

Passivo 2001 2000

1 � Débitos para com instituições de crédito ........................................................................................ � �

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

2 � Débitos para com clientes ............................................................................................................... � �

a) Depósitos de poupança ................................................................................................................. � �
b) Outros débitos ............................................................................................................................... � �

ba) À vista ................................................................................................................................. � �
bb) A prazo ............................................................................................................................... � �

3 � Débitos representados por títulos ................................................................................................... � �

a) Obrigações em circulação .............................................................................................................. � �
b) Outros ........................................................................................................................................... � �

4 � Outros passivos ............................................................................................................................... 7 620 3 757
5 � Contas de regularização ................................................................................................................... 61 628 772 081
6 � Provisões para riscos e encargos .................................................................................................... � �

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

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .............................................................................................. � �
8 � Passivos subordinados ...................................................................................................................... � �
9 � Capital subscrito .............................................................................................................................. 748 197 748 197

10 � Prémios de emissão ......................................................................................................................... � �
11 � Reservas ........................................................................................................................................... 61 899 1 626
12 � Reservas de reavaliação ................................................................................................................... � �
13 � Resultados transitados ..................................................................................................................... � �
14 � Lucro do exercício .......................................................................................................................... 93 385 167 012

                                      Total do passivo .................................................................... 972 729 1 692 683

Lisboa, 6 de Agosto de 2001. � O Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.) � A Técnica de Contas, (Assinatura
ilegível.) 4-2-16 376

BIG CORRETORA � SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Sede: Praça do Duque de Saldanha, 1, 8.º, 1050-094 Lisboa

Capital social: 100 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 8155.
Identificação de pessoa colectiva n.º 504302698.

Balanço em 30 de Junho de 2001
(Em euros)

2001

Activo 2000Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .......................... 438 � 438 673
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ............ 170 172 � 170 172 489 785
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(Em euros)

2001

Activo 2000Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido

3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ......................... � � � �
4 � Créditos sobre clientes ........................................................... � � � �
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo .................... � � � �

a) De emissores públicos .......................................................... (�) (�) (�) (�)
b) De outros emissores ............................................................. (�) (�) (�) (�)

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

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável .................... � � � �
7 � Participações .......................................................................... � � � �
8 � Partes de capital em empresas coligadas ............................... � � � �
9 � Imobilizações incorpóreas ...................................................... 179 995 143 463 36 532 86 695

10 � Imobilizações corpóreas ......................................................... 304 281 143 265 161 016 183 694

(Dos quais: imóveis) ................................................................. (24 555) (9 709) (14 846) (19 399)

11 � Capital subscrito não realizado .............................................. � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprio ........................ � � � �
13 � Outros activos ........................................................................ 117 966 � 117 966 117 966
15 � Contas de regularização .......................................................... 136 335 � 136 335 277 550
16 � Prejuízo do exercício ............................................................. 27 618 � 27 618 �

                        Total do activo ........................................ 936 805 286 728 650 077 1 156 363

(Em euros)

Passivo 2001 2000

1 � Débitos para com instituições de crédito .......................................................................................... � �

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

2 � Débitos para com clientes ............................................................................................................... � �

a) Depósitos de poupança ................................................................................................................. � �
b) Outros débitos ............................................................................................................................... � �

ba) À vista ................................................................................................................................. � �
bb) A prazo ............................................................................................................................... � �

3 � Débitos representados por títulos ................................................................................................... � �

a) Obrigações em circulação .............................................................................................................. � �
b) Outros ........................................................................................................................................... � �

4 � Outros passivos ............................................................................................................................... 11 954 11 199
5 � Contas de regularização ................................................................................................................... 68 626 443 119
6 � Provisões para riscos e encargos .................................................................................................... � �

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

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .............................................................................................. � �
8 � Passivos subordinados ...................................................................................................................... � �
9 � Capital subscrito .............................................................................................................................. 498 798 498 798

10 � Prémios de emissão ......................................................................................................................... � �
11 � Reservas ........................................................................................................................................... 70 699      483
12 � Reservas de reavaliação ................................................................................................................... � �
13 � Resultados transitados ..................................................................................................................... � �
14 � Lucro do exercício .......................................................................................................................... � 202 764

                                      Total do passivo .................................................................... 650 077 1 156 363

Lisboa, 6 de Agosto de 2001. � O Presidente do Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.) � A Técnica de Contas, (Assinatura
ilegível.) 4-2-16 377
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AVEIRO
ÁGUEDA

ALMEIDA E COELHO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2715;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010924.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre: Óscar
Luís de Almeida Fernandes Matos e Susana Filipa Pereira Coelho,
ambos solteiros, que se regerá pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Almeida e Coelho, Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede no Lugar na Urbanização Alto
do Rio, Lote B, freguesia e concelho de Águeda.

§ único. A sociedade poderá transferir a sua sede para qualquer
outra localidade, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, por simples deliberação da gerência bem como proceder a ins-
talação ou extinção de delegações, sucursais, filiais e agências quando
e onde julgue conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil, engenharia civil, cons-
trução de obras públicas assentamento e tratamento de pavimentos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde a duas quotas no
valor nominal respectivamente de 4750 euros e de 250 euros, per-
tencentes a primeira ao sócio Oscar Luís de Almeida Fernandes
Matos e a segunda à sócia Susana Filipa Pereira Coelho.

4.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares até ao décu-
plo do capital do momento nos termos e condições a ser fixadas por
assembleia geral.

5.º

A gerência da sociedade, com a remuneração que vier a ser esti-
pulada em assembleia geral, fica a cargo do sócio, Oscar Luís de
Almeida Fernandes Matos, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de um único gerente.

E mais declararam:
Que a gerência fica desde já autorizada, a efectuar levantamentos

da conta aberta em nome da sociedade, na agências em Águeda do
banco Nacional de Crédito Imobiliário, com o fim de custear as
despesas com a constituição e registo da sociedade, bem como a
aquisição de bens e equipamentos necessários ao início de actividade,
e que se consideram adquiridos pela sociedade os direitos e por ela
assumidas as obrigações decorrentes de negócios que em nome da
sociedade sejam celebrados pela sua gerência a partir da data da sua
constituição e antes de efectuado o seu registo definitivo, ficando
para o efeito conferida à gerência a necessária autorização.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 12105732

ESPINHO

PINTO & ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 609/881108;
identificação de pessoa colectiva n.º 502059478; entrada: 333/01.

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 12158003

4. Empresas � Registo comercial
OLIVEIRA DO BAIRRO

JORGE MANDATO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 908; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
010924.

Certifico que por Jorge Manuel Mandato Tomás casado com Ju-
dite de Jesus Marques, na comunhão de adquiridos, Rua da Chousa,
42, Palhaça, Oliveira do Bairro, foi constituída a sociedade unipes-
soal que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge Mandato, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Chousa, 42, Lugar da Chousa, fregue-
sia de Palhaça, concelho de Oliveira do Bairro.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências, ou outras formas locais de representação em qualquer ponto
do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
artigos de ourivesaria e relojoaria, importação e exportação de
artigos conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros (equivalente a 4 009 640$), representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele sócio Jorge Manuel Man-
dato Tomás.

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 Jorge Manuel Mandato
Tomás, desde já nomeado gerente, ou de pessoas estranhas à socie-
dade, que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique
na situação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já, o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de
arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo de
sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede social,
despesas estas que a sociedade assume, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Carmo Tava-
res Oliveira Pereira. 14955296
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RENOV�S BAT � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 903; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
010905.

Certifico que por Jean Paul Goussé, casado com Maria Cristina
Pereira Costinha Névoa, na comunhão de adquiridos, Rua Dr. Ma-
nuel Seabra, 31, Nariz, Aveiro, foi constituída a sociedade unipes-
soal que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação RENOV�S BAT � Construção
Civil, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Dr. Manuel Oliveira,
26, do lugar e freguesia da Palhaça, concelho de Oliveira do Bairro.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 5 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Carmo Tava-
res Oliveira Pereira. 14955199

SEROLIVA � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 902; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
010905.

Certifico que Álvaro de Oliveira Santos e mulher Emília de Pi-
nho Oliveira Santos casados na comunhão geral, Rua dos Louros,
20, Repolão, Oliveira do Bairro, foi constituída a sociedade que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Seroliva � Serralharia Civil, L.da,
e tem a sua sede na Rua dos Louros, 20, Lugar de Repolão, fregue-
sia e concelho de Oliveira do Bairro.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, dele-
gações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representa-
ção da sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de serralharia civil.

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, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Álvaro de Oliveira Santos e Emília de
Pinho Oliveira Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes ambos.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações no capital
de outras sociedades, mesmo que reguladas por lei especial e ou
prosseguindo objecto social diferente do seu, podendo ainda parti-
cipar em consórcios ou agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já os gerentes, autorizados designadamente a adquirir quais-
quer equipamentos e outros bens móveis, mesmo através de contra-
tos leasing, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à
prossecução dos fins sociais, procedendo ao levantamento de quan-
tias da conta aberta em nome da sociedade, para liquidação de to-
das e quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como
para a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, des-
pesas estas que a sociedade desde já assume.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da vontade
negocial deles sócios.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Carmo Tava-
res Oliveira Pereira. 14955172

BRAGA
BARCELOS

CAREBA � CAFÉ E RESTAURANTE DE BARCELOS, L.DA

Sede: Largo Dr. José Novais, 31, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2081/
920615; identificação de pessoa colectiva n.º 502781475; data da
apresentação: 010618.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14928400

LIBARGEL � ALIMENTOS CONGELADOS, L.DA

Sede: Rua do Arranjinho, Vila Frescainha, S. Martinho ,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2705/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503566500; data da
apresentação: 010618.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14928426

GESLIBRA � GESTÃO, L.DA

Sede: Avenida Alcaides de Faria, sem número, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2272/
930823; identificação de pessoa colectiva n.º 503046485; data da
apresentação: 010618.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14928418

PULERO � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Mosqueiro, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2550/
950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503385280; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939606

SALOUTEX � FÁBRICA DE MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Avenida das Pontes, Rua Praceta Egas Moniz,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1992/
920108; identificação de pessoa colectiva n.º 502690623; data da
apresentação: 010620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14967278

CASIMIRO CAMPOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça Pontevedra, 41, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2292/
931022; identificação de pessoa colectiva n.º 503076821; data da
apresentação: 010620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14965755

GIVEC � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO TÊXTEIS, L.DA

Sede: Corujo, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2986/
970416; identificação de pessoa colectiva n.º 503884685; data da
apresentação: 010625.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14929660

REMINHO � REPRESENTAÇÕES DO MINHO, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta da Formiga,
Edifício Panorâmico, Lote 1, Forca Velha, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 931/
860421; identificação de pessoa colectiva n.º 501609040; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14938332

SEGUIMÓVEIS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida D. Nuno Álvares Pereira, 25,
Sala 408, 4.º, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1897/
910516; identificação de pessoa colectiva n.º 502554290; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14938367

PEDRIFORMA � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Vessadas, Galegos Santa Maria, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3374/
990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504352300; data da
apresentação: 010625.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14929740

FÁBRICA DE MALHAS RIFERTEX, L.DA

Sede: Tomadia, Rio Covo Santa Eugénia, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 857/
850709; identificação de pessoa colectiva n.º 501517960; data da
apresentação: 010625.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14929775

NOVA ERA � FAIANÇAS DECORATIVAS, L.DA

Sede: Bouça, Galegos São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1676/
900323; identificação de pessoa colectiva n.º 502314435; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14938286

VALORCELOS � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Avenida Alcaides de Faria, 116, 3.º frente,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2874/
961001; identificação de pessoa colectiva n.º 503747882; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939479

CRISOCERÂMICA � CERÂMICA ARTÍSTICA, L.DA

Sede: Devesas, Areias de Vilar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1368/
880826; identificação de pessoa colectiva n.º 502025999; data da
apresentação: 010620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14965658

STYLEBOR � BORDADOS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua S. Marcos, Vila Frescainha São Pedro,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3126/
980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504047132; data da
apresentação: 010620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14965747

IRMÃOS OLIVEIRA & PINTO, L.DA

Sede: Linhares, Galegos São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3403/
990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504818120; data da
apresentação: 010620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14967286

MANUELA OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, C. C. Castro, 1.º, Sala 20,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3615/
000208; identificação de pessoa colectiva n.º 504864114; data da
apresentação: 010620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14967367

MOTA & GONÇALVES, L.DA

Sede: Calçadas, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 655/
811002; identificação de pessoa colectiva n.º 501220054; data da
apresentação: 010620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14965712

OURIVESARIA E RELOJOARIA DE LINHARES & LINHARES, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra,
49 e 51, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1311/
880418; identificação de pessoa colectiva n.º 501965122; data da
apresentação: 010620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14965720

FELMINHO � FIOS ELÉCTRICOS DO MINHO, L.DA

Sede: Urbanização Quinta da Formiga,
Edifício Panorâmico, caixa 2103, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3138/
980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504047361; data da
apresentação: 010622.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14938359

CASA SOUCASAUX � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 154,
156, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 908/
860217; identificação de pessoa colectiva n.º 501587110; data da
apresentação: 010625.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14929694

FERNANDO MENDES, L.DA

Sede: Rua Trás das Freiras, Travessa Norte, 9, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1075/
870212; identificação de pessoa colectiva n.º 501779396; data da
apresentação: 010625.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14929767

MALUTEX � CONFECÇÃO DE MALHAS, L.DA

Sede: Avenida da Adega, Vila Frescainha São Pedro,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2099/
920728; identificação de pessoa colectiva n.º 502808039; data da
apresentação: 010625.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14929686

RIBEIROS & PEREIRA, L.DA

Sede: Cabanelas, Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 142/
600628; identificação de pessoa colectiva n.º 500402850; data da
apresentação: 010625.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14938588

FÁBRICA DE MALHAS REISTEX, L.DA

Sede: Outeiro, Creixomil, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 494/
781205; identificação de pessoa colectiva n.º 500817863; data da
apresentação: 010625.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939746

CARPINTARIA SALGUEIRO, L.DA

Sede: Igreja, Galegos Santa Maria, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1820/
901218; identificação de pessoa colectiva n.º 502463740; data da
apresentação: 010625.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14938596

CALÇATEX � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Mereces, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1063/
870120; identificação de pessoa colectiva n.º 501767886; data da
apresentação: 010625.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14929651

CONFECÇÕES GRILO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Carrimau, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1412/
881202; identificação de pessoa colectiva n.º 502070080; data da
apresentação: 010625.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14862018

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DE SANTA MARIA, S. A.

Sede: Portela, Carreira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 174/
650428; identificação de pessoa colectiva n.º 500263876; data da
apresentação: 010618.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14928515

BEATRIZ & MARTINS, L.DA

Sede: Mercado Municipal, 4, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 325/
750108; identificação de pessoa colectiva n.º 500322678; data da
apresentação: 010618.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 12889415

HERFILMEIA � FABRICO DE MEIAS E PEÚGAS, L.DA

Sede: Travessa dos Penedos de Cima, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3242/
980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504176080; data da
apresentação: 010618.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14928388

DECOZIM II � ESTÚDIO DE COZINHAS DE BARCELOS, L.DA

Sede: Rua Padre Alfredo da Rocha Martins,
Edifício Voga, 9, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2400/
940531; identificação de pessoa colectiva n.º 503220620; data da
apresentação: 010625.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14938600

ILÍDIO ALVES, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 43, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 869/
850924; identificação de pessoa colectiva n.º 501532838; data da
apresentação: 010625.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14929724

FIBOPE PORTUGUESA � FILMES BIORENTADOS, S. A.

Sede: Vilares, Barqueiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2188/
930209; identificação de pessoa colectiva n.º 502354313; data da
apresentação: 010620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14928558

AGROROCHA � PECUÁRIA, L.DA

Sede: Paço, Cambeses, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3531/
991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504534556; data da
apresentação: 010620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939037

AMARAL & AMARAL, L.DA

Sede: Argufe, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 516/
790404; identificação de pessoa colectiva n.º 500836167; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939568

ANTÓNIO CAMPOS DA ROCHA & FILHOS, L.DA

Sede: Cruz, Cambeses, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1349/
880704; identificação de pessoa colectiva n.º 502002204; data da
apresentação: 010620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939029

MIRANDA & LIMA, L.DA

Sede: Campo 5 de Outubro, 268, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1084/
870304; identificação de pessoa colectiva n.º 501789294; data da
apresentação: 010620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14846373
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H. ROSELHO � PROMOÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, L.DA

Sede: Castelo, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2110/
920903; identificação de pessoa colectiva n.º 502830131; data da
apresentação: 010620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14846390

CACHADA & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Lordelo, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 836/
841212; identificação de pessoa colectiva n.º 501575855; data da
apresentação: 010620.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14928531

TERRA MATER OLARIA, L.DA

Sede: Novo, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3257/
980618; identificação de pessoa colectiva n.º 504196898; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Gomes. 14938391

FORTES & FORTES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Bouça, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1953/
911004; identificação de pessoa colectiva n.º 502634936; data da
apresentação: 010619.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14966271

ABIJOSAR � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Boucinha, Silveiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3837/
010105; identificação de pessoa colectiva n.º 505282461; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14938251

RIOCER � CERÂMICA DO RIO, L.DA

Sede: Costa, Lama, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1527/
890717; identificação de pessoa colectiva n.º 502189231; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 14938405

LG � CONTABILIDADE E VERIFICAÇÃO DE CONTAS, L.DA

Sede: Souto das Freiras, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1376/
880906; identificação de pessoa colectiva n.º 502035528; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 14938413

IRMÃOS DANTAS, L.DA

Sede: Santo André, Areias, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 928/
860410; identificação de pessoa colectiva n.º 501644920; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939533

JOSÉ LUÍS CORREIA & C.A L.DA

Sede: Rua D. António Barroso, 118, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 944/
860520; identificação de pessoa colectiva n.º 501670173; data da
apresentação: 010618.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14928337

AUTO � REPARADORA SALVADOR CAMPO, L.DA

Sede: Leiras, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3214/
980422; identificação de pessoa colectiva n.º 504155199; data da
apresentação: 010619.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14929899
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AEROVIDA � DISTRIBUIÇÃO GASES MEDICINAIS, S. A.

Sede: Campo 5 de Outubro, 111, 3.º, Sala 20, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2968/
970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503864650; data da
apresentação: 010619.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14928710

TDOM � TRATAMENTOS DOMICILIÁRIOS, S. A.
Sede: Campo 5 de Outubro, 111, 3.º, Sala 20, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3181/
980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504280520; data da
apresentação: 010619.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14928701

A DISTRIBUIDORA SALVADOR & PEREIRA, L.DA

Sede: Monte, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3363/
981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504409581; data da
apresentação: 010619.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14928698

A. T. B. � ACABAMENTOS TÊXTEIS DE BARCELOS, L.DA

Sede: Mariz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 917/
860214; identificação de pessoa colectiva n.º 501638733; data da
apresentação: 010619.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 14928736

PINTOBAR � EXPLORAÇÃO AVÍCOLA, L.DA

Sede: Monte da Igreja, Cristelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 737/
821012; identificação de pessoa colectiva n.º 501321454; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939517

REI, ANTÓNIO, MIRANDA & LONGRAS, L.DA

Sede: Rui Cândido da Cunha, 4, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 371/
760515; identificação de pessoa colectiva n.º 500580570; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939509

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ANA MACHADO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Frei Poiares, Edifícios Fersil, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3553/
991123; identificação de pessoa colectiva n.º 504764748; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939487

RODRIGUES DANTAS, L.DA

Sede: Igreja, Areias, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1241/
880104; identificação de pessoa colectiva n.º 501913734; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939525

PERSONALIZAR � CENTRO DE INTERVENÇÃO
PSICOLÓGICA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO

EDUCACIONAL, L.DA

Sede: Avenida D. Nuno Álvares Pereira,
Edifício Sobarcol III, 25, Salas 505 e 506, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2755/
960319; identificação de pessoa colectiva n.º 503630225; data da
apresentação: 010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14928167

JOAQUIM FERREIRA & BEATRIZ VILAÇA, L.DA

Sede: Bouços, Bastuço Santo Estevão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4418/
010918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010918.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que entre Joaquim
Alves Ferreira e mulher Beatriz de Jesus Gomes Vilaça, casados na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Ferreira & Beatriz
Vilaça, L.da, e tem a sua sede no Lugar de Bouçós, freguesia de
Bastuço (St.º Estevão), do concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na
área construção civil, nomeadamente pintura e revestimento de pa-
vimentos e paredes bem como impermeabilização de edifícios e de
outras obras construção.

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

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até ao montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem 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 contrato de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

ARTIGO 5.º

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.

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14869705

LISMAL � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Monte de Cima, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1217/
871113; identificação de pessoa colectiva n.º 501897054; data da
apresentação: 20010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 14938430

LAVANDARIA BARCELENSE, L.DA

Sede: Rua Cândido dos Reis, 21 B, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1982/
911212; identificação de pessoa colectiva n.º 502659947; data da
apresentação: 20010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 14938421

OLIVEIRA & SÁ OLIVEIRA � REVESTIMENTOS EXTERIORES, L.DA

Sede: Cruzeiro, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3113/
971215; identificação de pessoa colectiva n.º 504026321; data da
apresentação: 20010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 14939584

MELCAMPO � MONTAGEM ELÉCTRICA DO CAMPO, L.DA

Sede: Igreja, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1266/
880210; identificação de pessoa colectiva n.º 501930841; data da
apresentação: 20010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 14938375

PPJ � VIVEIROS E JARDINAGEM, L.DA

Sede: Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2972/
970321; identificação de pessoa colectiva n.º 503864943; data da
apresentação: 20010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
da Costa Gomes. 14939576

TEXMIN � TÊXTIL DO MINHO, S. A.
Sede: Freitas, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 543/
791024; identificação de pessoa colectiva n.º 500892644; data da
apresentação: 20010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14938235

VALÉRIUS � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Corujo, Lote 22, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1744/
900802; identificação de pessoa colectiva n.º 501909583; data da
apresentação: 20010621.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fá-
tima Araújo Forte de Barros. 14938200

TACTICAMODA � VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Corujo, Lote 22, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3802/
20001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505114631; data
da apresentação: 20010621.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fá-
tima Araújo Forte de Barros. 14938219

A VOZ DO MINHO, SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
E PUBLICAÇÕES, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 70, 1.º, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3202/
980406; identificação de pessoa colectiva n.º 504138502; data da
apresentação: 20010621.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fá-
tima Araújo Forte de Barros. 14939460

FIGUEIREDO & FILHO, L.DA

Sede: Rua S. Miguel-o-Anjo � Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 194/
680419; identificação de pessoa colectiva n.º 500115583; data da
apresentação: 20010621.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fá-
tima Araújo Forte de Barros. 14939134

CIFERCIL � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lugar da Estrada, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 974/
860729; identificação de pessoa colectiva n.º 501696954; data da
apresentação: 20010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fá-
tima Araújo Forte de Barros. 14938308

MALHAS CILORDE, L.DA

Sede: Cachadinha, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 534/
790828; identificação de pessoa colectiva n.º 500878749; data da
apresentação: 20010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fá-
tima Araújo Forte de Barros. 14938448

S. I. M. M. � SISTEMAS INTEGRADOS
EM METALO�MECÂNICA, L.DA

Sede: Monte Lobar, Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1864/
910308; identificação de pessoa colectiva n.º 502512792; data da
apresentação: 20010625.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14929635

HABIBARCELOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE BARCELOS, L.DA

Sede: Avenida Alcaides de Faria, 377, 1.º, Sala 13,
Edifício Prestígio, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1252/
880125; identificação de pessoa colectiva n.º 501924230; data da
apresentação: 20010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939550

AZEVEDO, SIMÕES & SILVAS, L.DA

Sede: Portela, Vila Cova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1318/
880426; identificação de pessoa colectiva n.º 501968350; data da
apresentação: 20010625.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14929759

QUINTA DO ROBINOL � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Robinol, Quintiães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3540/
991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504609033; data da
apresentação: 20010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939495

PINHOMINHO � MÓVEIS E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua Estrada da Estação, 329, rés-do-chão,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2332/
940107; identificação de pessoa colectiva n.º 503131369; data da
apresentação: 20010622.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14938340

AGRO LANDEIRO, L.DA

Sede: Boucinha, Silveiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2732/
960209; identificação de pessoa colectiva n.º 503708445; data da
apresentação: 20010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14938260

REGEX � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Vilar, Mariz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2528/
950130; identificação de pessoa colectiva n.º 503364037; data da
apresentação: 20010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939592

MINHOCARNESL.DA

Sede: Boucinha, Silveiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2852/
960813; identificação de pessoa colectiva n.º 503708410; data da
apresentação: 20010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14938278

DANTARTE � CERÂMICA, L.DA

Sede: Penide, Areias, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1240/
880104; identificação de pessoa colectiva n.º 501913823; data da
apresentação: 20010622.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referentes ao ano
do exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 14939541

CABECEIRAS DE BASTO

CASA DO VALE � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 75/880119; identificação de pessoa colectiva n.º 501935975; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 12/010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de aumento de capital, redenominação para euros e alteração
parcial do contrato, passando o artigo 3.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
65 000 euros e corresponde à soma de oito quotas, uma do valor
nominal de 1000 euros, pertencendo em comum e sem determina-
ção de parte ou direito a favor de Armando de Sousa Botelho, An-
tónio Luís Pereira de Sousa Botelho, Albino Manuel Pereira de
Sousa Botelho, Maria Adelaide Machado Pereira Botelho, Ana Maria
Machado Pereira Botelho Cameira, Maria Luísa Machado Pereira
Botelho de Magalhães e Armando Agostinho Pereira de Sousa Bo-
telho, outra de 1000 euros, pertencente ao sócio Armando de Sousa
Botelho e seis quotas do valor nominal de 10 500 euros, cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios, António Luís Pereira de
Sousa Botelho, Albino Manuel Pereira de Sousa Botelho, Maria
Adelaide Machado Pereira Coelho, Ana Maria Machado Pereira
Botelho Cameira, Maria Luísa Machado Pereira Botelho de Maga-
lhães e Armando Agostinho Pereira de Sousa Botelho.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ile-
gível.) 15400808

PETRO�BAÚLHE � COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO
DE VIATURAS, L.DA

(anteriormente PETRO�BAÚLHE � COMBUSTÍVEIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Cabeceiras de Basto. Matrícula
n.º 309/000928; identificação de pessoa colectiva n.º 504568094;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/010918.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de alteração parcial do contrato, passando os artigos 1.º e 2.º, a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PETRO�BAÚLHE � Combustíveis
e Comércio de Viaturas, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial
de Lameiros, freguesia de Refojos, concelho de Cabeceiras de Basto.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de posto de abastecimento
de combustíveis e de estação de serviço com snack-bar, lavagens de
carros, mudanças de óleo e de pneus. Comércio de veículos auto-
móveis, motociclos, tractores e máquinas agrícolas, bem como de
suas peças e acessórios, sua manutenção e reparação.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ile-
gível.) 15400816

CELORICO DE BASTO

ELECTRO BRITELO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 414/010920; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010920.

Certifico que foi constituída a sociedade, com os sócios: Carlos
Marinho Afonso e Maria Irene da Cunha Sousa, que se rege pelo
seguinte contrato.

Constituição de sociedade

No dia 11 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial de Celorico
de Basto, perante mim, José Manuel Teixeira, notário do concelho,
compareceram como outorgantes:

1.º Carlos Marinho Afonso (número fiscal 137644019), casado
com Maria Irene da Cunha Sousa, sob o regime da comunhão de
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adquiridos, natural da freguesia de Basto, (Santa Tecla), Celorico de
Basto, e residente na Rua Geraldo da Cunha, Britelo, Celorico de
Basto.

2.º Maria Irene da Cunha Sousa (número fiscal 203501454),
mulher dele primeiro outorgante, natural da freguesia de Borba da
Montanha, Celorico de Basto e com o marido convivente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
E pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas que se regerá pelas disposições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ELECTRO BRITELO � Insta-
lações Eléctricas, L.da, e terá a sua sede na Rua Geraldo da Cunha,
Britelo, Celorico de Basto.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro 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 todas as actividades relacionadas com
instalações eléctricas, montagem de electrobombas e comercializa-
ção de todo o tipo de material eléctrico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Marinho
Afonso e Maria Irene da Cunha Sousa.

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 de-
liberado em assembleia geral.

3 � Fica desde já designado gerente o sócio Carlos Marinho
Afonso.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares na
proporção das respectivas quotas até ao montante de 20 000 euros.

E por ambos os outorgantes foi mais dito:
Que o gerente ora designado fica desde já autorizado a levantar

o capital social depositado em nome da sociedade na respectiva ins-
tituição bancária para fazer face às despesas de escritura, publica-
ção e registo bem como à aquisição do equipamento e do material
necessários à sua instalação e início de actividade.

Assim o disseram e outorgaram:
Verifiquei, para efeitos emolumentares corresponder ao indicado

capital social o montante de 1 002 410$.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 13025643

IRMÃOS GONÇALVES COSTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 415/010920; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
010920.

Certifico que foi constituída a sociedade, com os sócios: Casimiro
Gonçalves Costa e Leonardo Gonçalves Costa, que se rege pelo se-
guinte contrato.

Constituição de sociedade

No dia 19 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial de Celorico
de Basto, perante mim, José Manuel Teixeira, notário do concelho,
compareceram como outorgantes:

1.º Casimiro Gonçalves Costa (número fiscal 137051735; bilhete
de identidade n.º 6925435, de 18 de Maio de 1998, Braga), casado
com Maria da Graça Pereira Rodrigues, sob o regime da comunhão
de adquiridos, natural da freguesia de Basto (S. Clemente), Celorico
de Basto, onde reside no Lugar da Gandarela.

2.º Leonardo Gonçalves Costa (número fiscal 206472420, bilhete
de identidade 7439150, de 1 de Junho de 2001, Braga), casado com
Maria de Fátima Teixeira de Freitas, sob o regime da comunhão de
adquiridos, natural da dita freguesia de Basto (S. Clemente), onde
reside no Lugar da Gandarela.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referi-
dos bilhetes de identidade.

E pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas que se regerá pelas disposições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IRMÃOS GONÇALVES COS-
TA � Construções, L.da, e terá a sua sede no Lugar da Gandarela,
Basto (S. Clemente), Celorico de Basto.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro 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 construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Casimiro Gonçal-
ves Costa e Leonardo Gonçalves Costa.

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 de-
liberado em assembleia geral.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Casimiro Gon-
çalves Costa e Leonardo Gonçalves Costa.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares nas
condições deliberadas em assembleia geral e com o acordo unâni-
me dos sócios até 20 000 euros.

E por ambos os outorgantes foi mais dito:
Que os gerentes ora designados ficam desde já autorizados a le-

vantar o capital social depositado em nome da sociedade na respec-
tiva instituição bancária para fazer face às despesas de escritura,
publicação e registo bem como à aquisição do equipamento e do
material necessários à sua instalação e início de actividade.

Assim o disseram e outorgaram:
Verifiquei, para efeitos emolumentares corresponder ao indicado

capital social o montante de 1 002 410$.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria da
Silva Ribeiro Teixeira. 13025651

GUIMARÃES

MOALVES � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Lugar do Montinho (Caldas das Taipas),
freguesia de Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2863; identificação de pessoa colectiva n.º 501930434; data da
apresentação: 010730.

Certifico que foi feito o registo da dissolução da referida sociedade.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice da Silva e
Castro Lopes. 11069163

TIPOLOGIA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua D. Mafalda, 7, freguesia de Oliveira

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5624; identificação de pessoa colectiva n.º 503934151; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 53/010727.
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Certifico que com referência à sociedade em epígrafe foi rede-
nominado o capital para euros com a adopção do seu capital míni-
mo, conforme fotocópia do registo junto.

Inscrição n.º 6 à apresentação n.º 53/010727. � Redenominação
do capital para euros e adopção do capital mínimo, com o aumento
de capital de 5 024 100$ em dinheiro.

Capital: 50 000 euros, representado por 10 000 acções com o va-
lor nominal de 5 euros cada uma.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11069341

TIPOLOGIA � IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Rua D. Mafalda, 7, freguesia de Oliveira

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5624; identificação de pessoa colectiva n.º 503934151; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 52/010727.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que foram
designados os órgãos sociais para o quadriénio 2001/2004, conforme
fotocópia do registo junto.

Inscrição n.º 5 à apresentação n.º 52/010727. � Designação dos
órgãos sociais para o quadriénio 2001/2004.

Administrador único: Carlos de Paiva Areias; Fiscalização, fiscal
único: Cruz, Cunha, Campos & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por Carlos Alberto da Silva
Cunha, Revisor Oficial de Contas; Suplente: Sebastião Campos e
Cruz, Revisor Oficial de Contas.

Data da deliberação: 11 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11069333

FRANOVA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
FRANCISCO NOVAIS & C.A, L.DA

Sede: Lugar da Insua, freguesia de Ponte

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2641; identificação de pessoa colectiva n.º 501799168; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 51/010727.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta a
designação dos gerentes Ana de Jesus da Silva Castro, Serafim da
Silva Castro Novais, Maria Manuela de Castro Novais Lopes e Fran-
cisco Alberto Castro Novais.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11069325

RENASCIMENTO � CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Comandante João de Paiva, 224,
freguesia de Polvoreira

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6791; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 35/010726.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta que
a referida sociedade mudou a sua sede para a acima referida.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11069678

DIREPSA � DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Sede: Lugar de Fundevila, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4141; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502921293; data da apresentação: 010626.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11045035

EMPRESA RIO VIZELA, S. A.

Sede: Lugar de Fundevila,
freguesia de Moreira de Cónegos

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 879; identificação de pessoa colectiva n.º 500464634; data da
apresentação: 010626.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11045043

OLIMÓVEL � COMPRA DE PRÉDIOS PARA REVENDA, S. A.

Sede: Lugar de Fundevila, freguesia de Moreira
de Cónegos

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5136; identificação de pessoa colectiva n.º 500706263; data da
apresentação: 010626.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11045027

JODIMONTE � EMPRESA TÊXTIL, L.DA

Sede: Rua Cães de Pedra, freguesia de Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 609; identificação de pessoa colectiva n.º 500033374; averba-
mento n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 6, 7 e 8/010914.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram alte-
rados os artigos 3.º e 6.º, do pacto social alterando o pacto social o
qual fica com a seguinte redacção:

Mais certifico que consta da escritura da alteração do pacto so-
cial a renúncia à gerência de Paula Maria Freitas Monteiro e Carlos
Manuel de Freitas Monteiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado nos diversos valores cons-
tantes da escrita, é de 46 000 000$ e corresponde à soma de cinco
quotas, sendo uma de 22 540 000$, pertencente ao sócio Luís Ma-
nuel Neves Costa, três de 4 600 000$ cada uma, pertencentes, uma
a cada um dos sócios Paula Maria Freitas Monteiro, Carlos Manuel
de Freitas Monteiro e Cristina Patrícia Freitas Monteiro Ferreira e
uma de 9 660 000$, pertencente em comum e sem determinação de
parte ou direito, aos sócios, Paula Maria Freitas Monteiro, Carlos
Manuel de Freitas Monteiro, Cristina Patrícia Freitas Monteiro Fer-
reira e Maria Adelaide da Cunha Freitas.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, compete a um só gerente,
com a assinatura do qual a sociedade fica obrigada em todos os seus
actos e contratos.
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2 � Ao sócio Luís Manuel Neves Costa é atribuído direito espe-
cial à gerência e o mesmo fica, desde já, nomeado gerente.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12242250

A RECTIFICADORA DE GUIMARÃES � RECTIFICAÇÕES
DE MOTORES, L.DA

Sede: Rodovia de Covas, Pavilhão, freguesia de Urgeses

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6163; identificação de pessoa colectiva n.º 504286170; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 31/010730.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o seu capital e alterando o seu pacto social, conforme fotocó-
pia do registo que se junta.

Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 31/010730. � Aumento de ca-
pital e alteração parcial do pacto social.

Montante após o aumento: 10 024 100$, sendo a importância do
aumento subscrita em dinheiro pelos sócios na proporção das suas
quotas:

Artigo alterado: 3.º
Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas: António Albano da Silva Matos e mulher Maria

Alberta de Freitas Ferreira, com uma quota de 25 000 euros cada
uma.

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11069244

GERMANO SOUSA GONÇALVES � CONFECÇÃO EM SÉRIE,
PRONTO A VESTIR � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7758;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/010912.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 23 de Agosto de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, a cargo do notário Antero Ribeiro Tavares, perante mim,
José Edmundo Gomes Santiago, ajudante principal do cartório, em
exercício pleno de funções notariais, em virtude do respectivo titu-
lar se encontrar de licença para férias, compareceu como outorgante:

Germano de Sousa Gonçalves, número fiscal 107893320, casado
no regime da comunhão de adquiridos, com Maria José Macedo
Machado, residente na Rua Dr. Carlos Malheiro Dias, 512, 4.º es-
querdo, da freguesia de Oliveira do Castelo e natural da de
Fermentões, ambas deste concelho.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 6723624, emitido em 26 de Maio de 2000, pelos
Serviços de Identificação de Lisboa.

E por ele foi dito: Que constitui uma sociedade comercial unipes-
soal por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Germano Sousa Gonçalves �
Confecção em Série, Pronto a Vestir � Sociedade Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Urbanização de Mataduços, Bloco nascente,
rés-do-chão, da freguesia de Fermentões, do concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção de outro vestuário exterior
em série, sistema de pronto a vestir para homem, mulher, criança.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde a uma quota do valor
nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Germano de Sousa
Gonçalves.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Germano de Sousa
Gonçalves, que fica, desde já, nomeado gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos pela
intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar entre ele e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 7.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de cinco vezes
o limite da sua quota.

Por último, declarou ainda o outorgante, que não é sócio de mais
nenhuma sociedade unipessoal por quotas.

Assim o disse e outorgou, tendo ainda declarado que a gerência
fica autorizada a levantar o capital social depositado na competente
instituição bancária para fazer face às despesas de escritura, publi-
cações e registo, bem como à aquisição do equipamento necessário
à sua instalação e para iniciar a actividade social.

Adverti o outorgante da obrigação de requerer o registo deste acto
dentro do prazo de três meses.

Exibe: a) Certificado de admissibilidade da firma agora adopta-
da, passado em 24 de Maio de 2001, pelo Registo Nacional de Pes-
soas Colectivas;

b) Duplicado da guia de depósito do montante do capital social,
feito hoje, numa conta em nome da sociedade, na agência de D. João
IV, Guimarães, da Caixa Geral de Depósitos, S. A.

Esta escritura foi lida ao outorgante e ao mesmo explicado o seu
conteúdo.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 12242179

SERCOMTEX � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7760;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010913.

Contrato de sociedade

No dia 1 de Agosto de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Guimarães,
perante mim, Luís Fernando Ribeiro Dalot, ajudante principal, em ple-
no exercício de funções por licença para férias do respectivo notário,
João Gonçalves Moreira da Silva, compareceram os outorgantes:

1.º Abílio José Correia Pimenta, casado, residente na Rua de
Cerdeiro, 225, freguesia de Serzedelo, deste concelho, de onde é
natural, outorgando na qualidade de presidente do conselho de ad-
ministração e em representação da sociedade comercial anónima com
a firma A Têxtil de Serzedelo, S. A., com sede no Lugar da Portela,
dita freguesia de Serzedelo, pessoa colectiva n.º 500005591, com o
capital social de 110 500 000$ e matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Guimarães, sob o n.º 139.

2.º Eduardo Camilo Silva Pereira de Almeida, número fiscal
158761367, casado com Maria João de Magalhães Pimenta de Al-
meida, na separação, residente na Rua Zeca Afonso, 80, referida
freguesia de Serzedelo e natural da de São Paio, desta cidade.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal
e a legitimidade do primeiro para representar a sociedade verifiquei-
a em face de certidão da matrícula e pública-forma da acta n.º 2 da
reunião do conselho de administração realizada em 23 do mês fin-
do, ora apresentadas.

E declararam:
Que, entre ele Eduardo Camilo Silva Pereira de Almeida e A

Têxtil de Serzedelo, S. A., que o primeiro representa, constituem uma
sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sercomtex � Comércio de
Têxteis, L.da, e tem a sua sede na Travessa da Portela, 401, fregue-
sia de Serzedelo, concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto é comercialização em geral de produtos têxteis, fios,
tecidos e telas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
de 12 750 euros, pertencente à sócia A Têxtil de Serzedelo, S. A., e
outra de 12 050 euros, pertencente ao sócio Eduardo Camilo Silva
Pereira de Almeida.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente, associar-se a pessoas singulares ou colectivas,
agrupamentos complementares de empresas, associações em partici-
pação, consórcios ou entidades de natureza semelhante e participar
na sua administração ou fiscalização.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares até ao montante global equivalente a três vezes o capital so-
cial.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, mas os
juros e termos do reembolso serão fixados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

São livres as cessões de quotas entre sócios, carecem, porém, do
consentimento da sociedade as cessões de quotas, totais ou parciais,
a favor de estranhos, obrigando-se aquele, em caso de recusa, a
adquirir ou amortizar tais quotas.

ARTIGO 7.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade nos se-
guintes casos:

a) Quando ocorra a interdição, inabilitação e insolvência do só-
cio ou a dissolução ou falência de sociedade titular da quota;

b) Quando a quota for objecto de arresto, penhora, venda judi-
cial ou qualquer forma de apreensão judicial;

c) Se o titular da quota envolver a sociedade em actos ou contra-
tos estranhos ao objecto social, tais como fianças, letras de favor ou
outros actos semelhantes;

d) Quando em consequência de divórcio ou separação a quota não
fique exclusivamente adjudicada ao sócio;

e) Na recusa de consentimento da sociedade à cessão de quota ou
quotas a estranhos.

2 � Salvo os casos previstos no n.º 2 do artigo 235.º, do Código
das Sociedades Comerciais, na falta de acordo para efeito de amor-
tização, o valor da quota será o apurado em função do último ba-
lanço aprovado e o pagamento da contrapartida é fraccionado em seis
prestações semestrais iguais e sucessivas, a efectuar a primeira no
prazo de 3 meses após a fixação definitiva da contrapartida.

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade pertence a dois ou mais ge-
rentes que forem designados em assembleia geral, órgão que deci-
dirá se será ou não remunerado o exercício das respectivas funções.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos pela intervenção conjunta de dois gerentes.

3 � É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em todos os
contratos estranhos ao seu objecto social.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, exceptuada a parte
destinada à reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral
determinar.

ARTIGO 10.º

Os gerentes poderão, por conta própria ou alheia, exercer activi-
dades abrangida pelo objecto desta sociedade, bem como participar
em sociedades com o mesmo ou objecto diferente e fazer parte da
sua administração.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 12242195

JDTEX � COMÉRCIO TÊXTIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7757;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/010912.

Constituição de sociedade

No dia 7 de Setembro de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, João Gonçalves Moreira da Silva, respectivo
notário, compareceu o outorgante João David Pereira da Silva Dias,
número fiscal 158584643, casado com Maria Paula Moreira Pacheco
do Espírito Santo, na comunhão de adquiridos, residente na Urba-
nização do Picoto, 316, Pevidém, freguesia de Selho, São Jorge e
natural da de Gondar, ambas deste concelho.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 5707108, de 28 de Março de 2000, pelos Serviços
de Identificação de Lisboa.

E declarou:
Que, por escritura, constitui uma sociedade unipessoal por quo-

tas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JDTEX � Comércio têxtil, Uni-
pessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Picoto, 316, fre-
guesia de Selho, São Jorge, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de têxteis.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, representado por uma só quota do seu único
sócio, João David Pereira da Silva Dias.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo, por isso, suficiente a sua intervenção para vincular a sociedade.

2 � Porém, desde já, fica designado gerente o sócio João David
Pereira da Silva Dias.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar entre ele e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 8.º

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

Mais declarou o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 12242110

ÁLVARO FILIPE MARQUES � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7764;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/010914.

Constituição de sociedade

No dia 2 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do concelho
de Vizela, perante mim, Olga Maria da Costa Oliveira Coelho Lima,
respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Álvaro Filipe Castro Salazar Marques, número de identifica-
ção fiscal 195467159, bilhete de identidade n.º 9571352 de 4 de
Outubro de 2000, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
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natural da freguesia de Pedome, concelho de Vila Nova de Famali-
cão, residente na Rua Belmenso, Bcº C, 2.º direito, freguesia de
Selho (S. Jorge), concelho de Guimarães, casado sob o regime da
comunhão de adquiridos com a Segunda outorgante.

2.º Maria Manuela Faria Ribeiro Marques, número de identifica-
ção fiscal 194491722, bilhete de identidade n.º 10748937, de 19 de
Setembro de 2000, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
natural da freguesia de Selho (S. Cristóvão), concelho de Guimarães,
casada sob o indicado regime com o primeiro outorgante e com ele
residente.

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

Declararam os Outorgantes:
Que, entre si, constituem uma sociedade comercial por quotas, que

se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Álvaro Filipe Marques � Clínica
Dentária, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua Belmenso, Bloco C, 2.º di-
reito, freguesia de Selho (S. Jorge), concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser abertas ou encerradas sucursais, agências ou
outras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a medicina dentária.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma de 4000 eu-
ros, pertencente ao sócio Álvaro Filipe Castro Salazar Marques e
uma de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Faria Ribeiro
Marques.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos gerentes designados em assembleia geral.

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

3 �Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais;
c) Celebrar contratos de locação.
4 � Ficam desde já designados gerentes os sócios, Álvaro Filipe

Castro Salazar Marques e Maria Manuela Faria Ribeiro Marques.

ARTIGO 6.º

Por deliberação dos sócios que detenham três quartos do capital
social poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até 20 vezes o montante do capital social à data da delibera-
ção.

ARTIGO 7.º

Qualquer cessão onerosa de quotas a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade à qual é atribuído o direito de preferência,
em primeiro lugar, atribuindo-se o mesmo direito de preferência aos
sócios não cedentes em segundo lugar.

Declararam ainda os outorgantes:
Que os gerentes ora designados ficam desde já autorizados a le-

vantar o capital social depositado em nome da sociedade na respec-
tiva instituição bancária para fazer face às despesas de escritura,
publicação e registo bem como à aquisição do equipamento e do
material necessários à sua instalação e início de actividade.

Adverti os outorgantes de que este acto está sujeito a registo co-
mercial obrigatório que deverá ser requerido no prazo de 3 meses, a
contar desta data, na competente conservatória.

Verifiquei:
a) A qualidade de médico dentista do primeiro outorgante pela

exibição da sua cédula profissional emitida pela Ordem dos Médi-
cos Dentistas, com o n.º 1405; e

b) Para efeitos emolumentares, corresponde ao indicado valor do
capital social a quantia de 1 002 410$.

Exibiram ainda:
d) Duplicado da guia de depósito do montante do capital social

feito em 18 de Julho de 2001, numa conta em nome da sociedade,
no Banco Santander Portugal, S. A., balcão de Guimarães.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 12242276

NORFASE � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7763; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
010913.

Constituição de sociedade

No dia 18 de Julho de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, a cargo do notário Antero Ribeiro Tavares, perante mim, José
Edmundo Gomes Santiago, ajudante principal do cartório, e, exer-
cício pleno de funções notariais, em virtude do respectivo titular se
encontrar de licença para férias, compareceram como outorgantes:

Adriano Lopes Mendes, número fiscal 179475134 e mulher Ma-
ria Júlia de Castro Machado, casados no regime da separação de
bens, ele natural da freguesia de Azurém, deste concelho e ela da
freguesia de Oliveira (Santa Maria), do concelho de Vila Nova de
Famalicão, residentes no Loteamento da Gandra, Lote 31, da fregue-
sia de Silvares, deste concelho, intervindo ele por si e ambos na
qualidade de únicos sócios e único gerente, em representação da
sociedade comercial por quotas denominada Normendes � Equipa-
mentos Domésticos, L.da, pessoa colectiva n.º 502452676, com sede
no Lugar do Outeiro de Baixo, Lote 2, da freguesia de Brito, do
concelho de Guimarães, com o capital social de 60 000 000$ e ma-
triculada na Conservatória do Registo Comercial de Guimarães sob
o n.º 3540.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade respectivamente n.os 5700277, de 5 de Dezembro de
1996 e 7494039, de 18 de Janeiro de 2001, passados pelos Servi-
ços de Identificação de Lisboa, tendo verificado a qualidade em que
intervêm e os necessários poderes para o acto, através de uma certi-
dão passada pela aludida Conservatória do Registo Comercial ora
apresentada e a qual arquivo.

E por eles foi dito: Que entre o primeiro outorgante Adriano Lo-
pes Mendes e a representada de ambos dita Normendes � Equipa-
mentos Domésticos, L.da, constituem uma sociedade comercial por
quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes nos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Norfase � Empreendimen-
tos Imobiliários, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida da Indústria,
45, da freguesia de Brito, do concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de compra e venda de bens
imobiliários e arrendamento de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e acha-se dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 4900 euros, pertencente ao sócio Adriano Lopes Mendes e
outra do valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Normen-
des � Equipamentos Domésticos, L.da

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o sócio Adriano Lo-
pes Mendes.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um só gerente.
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Declararam ainda os outorgantes:
Que a gerência fica autorizada a levantar o capital social deposi-

tado na compete instituição bancária, para fazer face às despesas de
escritura, publicações e registo, bem como à aquisição do equipa-
mento necessário à sua instalação e para iniciar a actividade social.

Adverti os outorgantes da obrigação de requerem o registo deste
acto dentro do prazo de 3 meses.

Exibem: a) Certificado de admissibilidade da firma agora adop-
tada, passado em 9 de Março de 2001, pelo Registo Nacional de
Pessoas Colectivas;

b) Duplicado da guia de depósito do montante do capital social,
feito em 16 do corrente, numa conta em nome da sociedade, na agên-
cia de Guimarães do Finibanco, S. A.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o
seu conteúdo.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 12242241

CARLIFE � COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7762;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/010913.

Contrato de sociedade

No dia 7 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial de Esposende,
perante mim, licenciado António Gonçalves de Sousa, notário do
cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Augusto Armando Taveira, casado com Otília da Luz
Venceslau Lapa Taveira, sob o regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de Massarelos, concelho do Porto, e residente
no Lugar do Paço 7-A, Vale de S. Martinho, freguesia de São Mar-
tinho do Vale, concelho de Vila Nova de Famalicão, portador do
bilhete de identidade n.º 8472897, emitido em 8 de Agosto de 2000,
arquivo de identificação de Lisboa, contribuinte fiscal 179563955.

2.º Rogério da Cunha Gonçalves, casado com Margarida Martins
Alves Escusa, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Caminha (Matriz), concelho de Caminha e residente na
Rua António Feijó, 18, 2.º direito, Massamá, portador do bilhete de
identidade n.º 7423187, emitido em 2 de Julho de 1999, pelos Ser-
viços de Identificação de Lisboa, e contribuinte fiscal 179324888.

3.º Vasco António Santos da Silva, casado com Isabel Alexandra
da Silva Martins, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural
da freguesia da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos e nela
residente na Rua Companhia dos Caulinos, 80, 4,.º esquerdo, por-
tador do bilhete de identidade n.º 9210635, emitido em 14 de Ou-
tubro de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa e
contribuinte fiscal 187598240.

4.º Humberto Domingos Frutuoso Palas, casado com Maria He-
lena da Cunha Gonçalves Palas, sob o regime da comunhão geral,
natural da freguesia de Vale de Janeiro, concelho de Vinhais e resi-
dente na Rua Nuno Álvares Pereira, 8, 1.º esquerdo, Caminha, por-
tador do bilhete de identidade n.º 7073936, emitido em 10 de Feve-
reiro de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Viana do
Castelo e contribuinte fiscal 112366104.

E por eles foi dito que pela presente escritura constituem entre si
uma sociedade comercial por quotas nos termos dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlife � Comércio de Peças e
Acessórios para Automóveis, L.da, e tem a sua sede social no Par-
que Industrial de S. João da Ponte, lote D/10, Fracção E, freguesia
de S. João da Ponte, concelho de Guimarães.

2 � Por deliberação da assembleia geral poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de pneus, peças e
acessórios para veículos automóveis e respectivos serviços, tais como
montagem, equilibragem, alinhamento de direcções e lubrificação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, e está dividido em quatro quotas iguais, do valor no-

minal de 5000 euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios Augusto Armando Taveira, Rogério da Cunha Gonçalves,
Vasco António Santos da Silva e Humberto Domingos Frutuoso
Palas.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade fica a cargo do
sócio Augusto Armando Taveira, que desde já fica nomeado gerente,
com ou sem remuneração conforme foi deliberado em assembleia
geral.

2 � Para obrigar a sociedade basta a intervenção de um só ge-
rente em todos os seus actos e contratos.

3 � É expressamente proibido à gerência, obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como,
letras de favor, fianças, abonações e outros actos semelhantes.

5.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atri-
buindo tais poderes através da procuração.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, ficando reservado o direito de preferência
em primeiro lugar à sociedade e em segundo lugar aos sócios não
cedentes, ficando desde já autorizadas as necessárias divisões de
quotas.

Mais declararam os outorgantes:
Que o gerente Augusto Armando Taveira, fica desde já autoriza-

do a proceder ao levantamento das importâncias depositadas nos
termos do artigo 202.º, do Código das Sociedades Comerciais, para
fazer face às despesas de constituição e instalação da sede social.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 12242233

OFFICETEX � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7767;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/010914.

Constituição de sociedade

No dia 30 de Agosto de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, José Edmundo Gomes Santiago, ajudante prin-
cipal do Cartório, em exercício pleno de funções notariais, em vir-
tude do lugar do notário se encontrar vago, compareceram os
outorgantes:

1.º Luciano Veiga Baltar, número fiscal 152001867, casado, com
a segunda outorgante sob o regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua D. Guilherme Augusto, 921, da freguesia de Selho São
Jorge, deste concelho de Guimarães, natural de Angola.

2.º Ana da Conceição Martins da Silva Baltar, número fiscal
127887440, casado como se disse com o primeiro outorgante, com ele
residente, natural da freguesia de Burgães, do concelho de Santo Tirso.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por serem do meu conhe-
cimento pessoal.

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

se regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OFFICETEX � Têxteis, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua Padre José Gonçalves, 1044, da freguesia
de Selho São Jorge, do concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e indústria têxtil, agente têx-
til. Importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
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2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Luciano Veiga
Baltar e Ana da Conceição Martins da Silva Baltar.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios
Luciano Veiga Baltar e Ana da Conceição Martins da Silva Baltar.

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

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

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até ao limite máximo de 10 vezes o mon-
tante das suas quotas.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 12242322

JERÓNIMO A. TEIXEIRA DA SILVA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7766;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/010914.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 22 de Maio de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Antero Ribeiro Tavares, respectivo notário, com-
pareceu o outorgante:

Jerónimo Augusto Teixeira da Silva, contribuinte fiscal
139658874, residente no Lugar de Pé-de-Vide, da freguesia de Atães,
natural da freguesia de Fermentões, ambas deste concelho de Gui-
marães, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com Joa-
quina de Oliveira Carvalho.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 3978131, de 30 de Novembro de 1995, dos Servi-
ços de Identificação de Lisboa.

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

se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jerónimo A. Teixeira da Silva,
Sociedade Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede no Lugar de Pé-de-
Vide, da freguesia de Atães, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção, ampliação, transformação
e restauro de edifícios executados por empreitada e sub-empreitada.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está concentrado numa única quota pertencente ao sócio
Jerónimo Augusto Teixeira da Silva.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares, até 20 vezes o
limite do valor da sua quota.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o único sócio Jeróni-
mo Augusto Teixeira da Silva.

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

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

ARTIGO 6.º

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

Por último, declarou ainda o outorgante, que não é sócio de mais
nenhuma sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 12242284

MADALENA RIBEIRO OLIVEIRA � CONFECÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7765; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
010914.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 22 de Maio de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, Antero Ribeiro Tavares, respectivo notário, com-
pareceu a outorgante:

Maria Madalena Ribeiro de Oliveira, contribuinte fiscal
123522676, residente na Rua das Cerdeirinhas, 221, Covas, da fre-
guesia de Polvoreira, deste concelho de Guimarães de onde é natu-
ral, casada sob o regime da comunhão de adquiridos, com José Al-
berto Machado.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 3598292, de 16 de Setembro de 1999, dos Servi-
ços de Identificação de Lisboa.

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

se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Madalena Ribeiro Oliveira �
Confecções, Sociedade Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede na Rua
das Cerdeirinhas, 221, Covas, da freguesia de Polvoreira, do con-
celho de Guimarães.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e confecção de vestuá-
rio exterior em série.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está concentrado numa única quota pertencente à só-
cia Maria Madalena Ribeiro de Oliveira.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares, até 20 vezes o
limite do valor da sua quota.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeada gerente a única sócia Maria
Madalena Ribeiro de Oliveira.

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

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

ARTIGO 6.º

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

Por último, declarou ainda a outorgante, que não é sócia de mais
nenhuma sociedade unipessoal por quotas.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 12242292
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RESTAURANTE SOL DA LAMELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7761;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/010913.

Constituição de sociedade

No dia 16 de Julho de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, a cargo do notário Antero Ribeiro Tavares, perante mim, aju-
dante principal, José Edmundo Gomes Santiago, em exercício em
virtude do respectivo titular se encontrar em licença para férias,
compareceram os outorgantes:

1.º José Vítor Ferreira Carvalho, número fiscal 184266378, casado
com Patrícia Natália de Araújo Lopes Carvalho, sob o regime da
comunhão de adquiridos, residente no Lugar do Outeirinho, fregue-
sia de Nespereira, deste concelho e natural da de São Paio de Vizela,
concelho de Vizela.

2.º Patrícia Natália de Araújo Lopes Carvalho, número fiscal
200175190, casada com o anterior outorgante, com ele residente e
natural da dita freguesia de Nespereira.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhe-
tes de identidade, respectivamente n.º 9691543, de 10 de Julho de
2000 e n.º 10273428, de 17 de Novembro de 1999, emitidos pelos
Serviços de Identificação de Lisboa.

E por eles foi dito: Que constituem entre si uma sociedade comercial
por quotas que se regerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Restaurante Sol da
Lamela, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de São João Batista, 1670,
freguesia de Ponte, concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de restaurante, café, cerve-
jaria, casa de chá e pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e acha-se dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, e
pertencentes uma a cada um dos sócios, José Vítor Ferreira Carva-
lho e Patrícia Natália de Araújo Lopes Carvalho.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares até ao limite máximo de 5 vezes o capital
social.

ARTIGO 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 vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

Assim o disseram e outorgaram, tendo ainda declarado que gerên-
cia fica autorizada a levantar o capital social depositado na compe-
tente instituição bancária, para fazer face às despesas de escritura,
publicações e registo, bem como à aquisição do equipamento neces-
sário à sua instalação e para iniciar a actividade social.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o registo des-
te acto dentro do prazo de 3 meses.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 12242225

PANGELA � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Lugar de Laminhos, freguesia de Mesão Frio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7300; identificação de pessoa colectiva n.º 502551445; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 22/010720.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 4 612 050$, em dinheiro, e alteran-
do os artigos 4.º, 7.º e 8.º, do pacto social o qual fica com a seguinte
redacção:

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de 25 000 eu-
ros e acha-se dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 23 750 euros, pertencente à sócia Maria José Ribeiro da Silva
Fernandes e outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente ao
sócio Álvaro Albino Gonçalves Fernandes.

ARTIGO 7.º

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

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria José
Ribeiro da Silva Fernandes e Álvaro Albino Gonçalves Fernandes.

3 � É conferido um direito especial à gerência ao sócio Álvaro
Albino Gonçalves Fernandes.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14879697

PEREIRA & ANDRADE, L.DA

Sede: Rua da Devesa, Lote 13, Fracção A,
freguesia de Candoso São Martinho

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3371; identificação de pessoa colectiva n.º 502343443; data da
apresentação: 010720.

Certifico que foi depositada a fotocópia de escritura onde consta que
a referida sociedade mudou a sua sede para a acima referida Rua da
Devesa, Lote 13, fracção A, freguesias de Candoso São Martinho.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14879700

CONGUI � CONFECÇÕES DE GUIMARÃES, L.DA

Sede: Loteamento da Quinta do Lameirinho, Lote 4,
freguesia de Selho São Jorge

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3256; identificação de pessoa colectiva n.º 502218894; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 4 e 5/010724.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 24 100$, em dinheiro, e alterando
os artigos 3.º, 5.º e 6.º, do pacto social ficando o mesmo com a se-
guinte redacção:

Mais certifico que consta da escritura do aumento de capital e
alteração do pacto social a renúncia à gerência de Carlos Alberto
Correia Varela de Almeida.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de
50 000 euros, e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 25 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios José Carlos Fernandes Antunes e Maria Manuela Ferreira da
Silva Antunes.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, continua designado gerente o sócio José Carlos Fer-
nandes Antunes e fica também designada gerente a sócia Maria
Manuela Ferreira da Silva Antunes.
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ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14879786

FÁBRICA DE CALÇADO CAMPEÃO PORTUGUÊS, L.DA

Sede: Lugar do Rio, às Hortas, freguesia da Costa

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 542; identificação de pessoa colectiva n.º 500087490; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 19; números e data
das apresentações: 35 e 36/010724.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram alterados
os artigos 4.º e 7.º do pato social o qual fica com a seguinte redacção:

Mais certifico que consta da escritura da alteração do pacto so-
cial a renúncia à gerência de Alfredo Joaquim Gonçalves Lima.

Certifico ainda que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado nos diversos valores cons-
tantes da escrita, é de 500 000 000$ e corresponde à soma de seis
quotas, sendo uma de 170 000 000$ e outra de 70 000 000$, ambas
pertencentes ao sócio Domingos Alberto Milhão Ribeiro de Almeida,
uma de 165 000 000$, pertencente ao sócio Miguel Ângelo Milhão
Ribeiro de Almeida, uma de 65 000 000$, pertencente à sócia Maria
Luísa Milhão Ribeiro de Almeida Lima e duas iguais de 15 000 000$,
pertencentes, uma a cada um dos sócios, Domingos Torcato Ribeiro
de Almeida e Maria Luísa de Oliveira Milhão Ribeiro.

ARTIGO 7.º

A administração e representação da sociedade em todos os actos
e contratos passam a competir aos sócios Domingos Alberto Milhão
Ribeiro de Almeida e Miguel Ângelo Milhão Ribeiro de Almeida,
os quais ficam, desde já, nomeados gerentes e com ou sem remune-
ração conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e
contratos pela intervenção conjunta de dois gerentes.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14879905

HERCULANOS � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, S.A.

Sede: Rua Dr. João Antunes Guimarães, 181, freguesia
de Oliveira

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3405; identificação de pessoa colectiva n.º 502360097; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 15/010724.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta a designa-
ção dos órgãos sociais para o quadriénio 2000/2003. � Conselho de ad-
ministração; Presidente: Herculano José Fernandes; Vice-presidente; Ricardo
Herculano de Freitas Fernandes; e Secretária: Vanda Maria de Freitas Fer-
nandes; Conselho fiscal: Presidente: António José de Almeida Caldas e
Silva, Revisor Oficial de Contas; Vogais: Sebastião Campos Cruz, Revi-
sor Oficial de Contas e Joaquim José Pereira de Carvalho Jacinto;
Suplente: Carlos Alberto da Silva e Cunha, Revisor Oficial de Contas.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14842823

COELIMA � INDÚSTRIAS TÊXTEIS, S. A.
Sede: Rua do Trabalhador Têxtil,

freguesia de Selho São Jorge

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 373; identificação de pessoa colectiva n.º 500268886; averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 28 e inscrição n.º 30; números e data
das apresentações: 30 e 31/010720.

Certifico que foi depositada a fotocópia de acta onde consta a
cessação das funções do presidente do conselho de fiscalização: Edite
D�Alte da Cruz Azevedo Pinto Guedes e a designação do presidente
do conselho de fiscalização João Fernando Matos Sobrinho.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14879727

JJN � PROJECTOS DE ENGENHARIA CIVIL
E ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Lugar de Santo Amaro, Covas,
freguesia de Polvoreira

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5972; identificação de pessoa colectiva n.º 504167278; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 26/010629.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
da a redenominação e renominalização do capital para euros, com
o aumento de 602 410$, em dinheiro. Capital: 5000 euros; sócios e
quotas: Jandira Maria de Almeida Fernandes e João Luís de Castro
Oliveira Nova, cada um com uma de 2500 euros.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14803429

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

Sede: Avenida Conde de Margarida, 543, 1.º, Sala 14,
Edifício Atlântico, São Paio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2730; identificação de pessoa colectiva n.º 501743405; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 32/010720.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 2410$ em reservas e a sua redeno-
minação do capital para euros: Capital: 5000 euros, sócios e quotas;
António José Cardoso de Sousa Dias e Isabel Maria Hargreaves
Fernandes Pimenta Sousa Dias, cada um com uma de 2500 euros.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 12242560

COELIMA IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua do Miral � Selho São Jorge

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4805;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 29/010704.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 5 024 100$, de reservas legais e foi
efectuada a sua redenominação e renominalização do capital para
euros, capital 50 000 euros, representado por 10 000 acções do va-
lor nominal de 5 euros cada uma.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14803410
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BIOBABE � COMÉRCIO DE ROUPA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo do Toural, Galerias Toural, Loja 1,
freguesia de São Paio

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5262;
identificação de pessoa colectiva n.º 503698482; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 26/010723.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 602 410$, em dinheiro, e transfor-
mando-se em sociedade unipessoal, ficando o pacto social com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma Biobabe � Comércio de Roupa,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo do Toural, Galerias
Toural, Loja 1, da freguesia São Paio, do concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de vestuário para
bebés e crianças.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente em dinheiro e nos diversos bens e
valores do activo constantes da escrituração, é de 5000 euros, e está
concentrado numa única quota pertencente à sócia Albertina Alice
Marques Mendes Ribeiro.

ARTIGO 4.º

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

2 � A sócia gerente pode em assembleia geral nomear gerentes.

ARTIGO 5.º

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

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14879760

EMPRESA RIO VIZELA, S. A.

Sede: Lugar de Fundevila,
freguesia de Moreira de Cónegos

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 879; identificação de pessoa colectiva n.º 500464634; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 21/010730.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 5 024 100$ em reservas e a sua re-
denominação do capital para euros: Capital: 50 000 euros, dividido
em 10 000 acções no valor nominal de 5 euros, cada uma.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14803186

FIGUEIREDO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua Paio Galvão, da cidade de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 260; identificação de pessoa colectiva n.º 500229295; data da
apresentação: 010626.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14804131

FIGUEIREDO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua Paio Galvão da cidade de Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 260;
identificação de pessoa colectiva n.º 500229295; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 6, inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 43, 45, 46 e 47/010830.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumentado
o capital da sociedade em 10 000 468$, em dinheiro, alterando os arti-
gos 3.º e 6.º, do pacto social o qual fica com a seguinte redacção:

Mais certifico que consta da escritura do aumento de capital e
alteração do pacto social a renúncia à gerência de João Álvaro de
Figueiredo ;Lindo e de Luís Adriano Augusto de Figueiredo Lindo
e a sua autorização para a manutenção da firma social.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente em dinheiro e nos diversos
bens e valores do activo constantes da escrituração, é de 79 810 eu-
ros, e acha-se dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal
de 59 857 euros e pertencente ao sócio José António Machado dos
Santos; uma do valor nominal de 3991 euros e pertencente ao sócio
Manuel António Pereira Martins; e outra do valor nominal de
15 962 euros e pertence ao sócio Pedro Manuel Alves Teixeira Pe-
reira Martins.

2 � Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exi-
gidas prestações suplementares até ao montante correspondente a
5 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente José
António Machado dos Santos, juntamente com um dos restantes
gerentes, Manuel António Pereira Martins e Pedro Manuel Alves
Teixeira Pereira Martins.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11040670

GHM TRADING � COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Sede: Lugar de Novais, Sande Vila Nova, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6462; identificação de pessoa colectiva n.º 504570501; data da
apresentação: 20010627.

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

22 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11000678

HORÁCIO & CASTRO, L.DA

Sede: Lugar de Novais, Sande Vila Nova, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1613; identificação de pessoa colectiva n.º 500991685; data da
apresentação: 20010627.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 257 � 6 de Novembro de 200123 650-(30)

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

22 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Castro
Lopes. 11000651

RESTAURANTE VAL � DONAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Val-de-Donas, freguesia de Oliveira

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5239; identificação de pessoa colectiva n.º 503682616; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 49/20010724.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi a mes-
ma transformando-se em sociedade unipessoal alterando o pacto
social o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Restaurante Val-Donas,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Rua Val-de-Donas, freguesia de Oliveira, conce-
lho de Guimarães.

ARTIGO 3.º

O seu objecto é serviço de restaurante e snack-bar.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado nos diversos valores cons-
tantes da escrita, é de 2 130 000$, corresponde a uma única quota
de igual valor, pertencente ao único sócio José Alfredo de Abreu
Coutinho Brandão.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme deliberação,
compete a um gerente, sendo, por isso, suficiente a sua intervenção
para vincular a sociedade.

2 � Fica desde já, designado gerente o sócio José Alfredo de
Abreu Coutinho Brandão.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e trocar veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, assim como alterar

ou rescindir contratos de arrendamento;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo ou fora dele.

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14879913

PIAIRINOX � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CUTELARIAS, L.DA

Sede: Rua Padre Silva Gonçalves, Caldelas, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4933; identificação de pessoa colectiva n.º 503497142; data da
apresentação: 20010627.

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

22 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11000660

COMERFIL � COMÉRCIO E TRANSACÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Sede: Lugar de Saganhães, Selho S. Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4869; identificação de pessoa colectiva n.º 502907193; data da
apresentação: 20010626.

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

22 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Castro
Lopes. 11000406

MÚLTIPLO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Lugar de Vila Moure, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6672; data da apresentação: 20010626.

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

22 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11500492

EMPONOR � EMPREITADAS DO NORTE L.DA

Sede: Lugar de Moure, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5359; identificação de pessoa colectiva n.º 502382090; data da
apresentação: 20010626.

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

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11000414

INDUAVE � CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, L.DA

Sede: Rua de Vila Moure, Moreira de Cónegos, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6928; identificação de pessoa colectiva n.º 504922890; data da
apresentação: 010626.

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

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11500506

M. A. PEREIRA � ARMAZÉM DE FIOS L.DA

Sede: Lugar de Ledoso, Selho S. Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6586; identificação de pessoa colectiva n.º 504717146; data da
apresentação: 010626.

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

15 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11072580

IN � OUT, MALHAS, L.DA

Sede: Lugar da Pedreira, Lote 4, freguesia se Azurém

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6406; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 59/
010731.
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Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura onde consta
a renúncia à gerência de António Francisco Ferreira Moreira.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11069570

DIONÍSIO CARDOSO & RIBEIRO, L.DA

Sede: Lugar de Infestas, Souto Santa Maria

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2380; identificação de pessoa colectiva n.º 501606734; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 40/010731.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 12 048 200$, em dinheiro e alterado o artigo 3.º,
do pacto social o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constantes da escrituração é de
100 000 euros e acha-se dividido em duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 80 000 euros, pertencente ao sócio Dionísio Car-
doso Ribeiro e outra do valor nominal de 20 000 euros, pertencente
à sócia Maria Alexandrina Fernandes Antunes Cardoso.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice
Silva Castro Lopes. 11068884

RUI ESTEVES LEMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7779; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/
010919.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Setembro de 2001, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceu.

Rui Manuel Gomes Esteves de Abreu Lemos, número de identi-
ficação fiscal 190457040, solteiro, natural da freguesia de Selho (S.
Jorge), residente na Rua Camilo Castelo Branco, Bloco 1, 2.º es-
querdo, freguesia de Sebastião, ambas do concelho de Guimarães,
portador do bilhete de identidade n.º 8182117, emitido em 11 de
Dezembro de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

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

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

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui Esteves Lemos, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua Camilo Castelo Branco, Bloco
1, 2.º esquerdo, freguesia de S. Sebastião, concelho de Guimarães.

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 importação, exportação
e comércio de artigos de têxteis lar.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Declarou finalmente o outorgante:
Que a gerência fica autorizada a proceder ao levantamento da

totalidade do capital social depositado para aquisição de equipa-
mento.

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 11041080

MARIA VITALINA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7775; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 56/
010918.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Setembro de 2001, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram.

Adriano Azevedo Sousa, número de identificação fiscal
157530272, e mulher, Maria Vitalina Mendes Sousa, número de
identificação fiscal 162961308, naturais, ele da freguesia de Ribei-
rão, concelho de Vila Nova de Famalicão, e ela da freguesia de
Adorigo, concelho de Tabuaço, e na primeira residentes na Rua
Paulo VI, 21, casados sob o regime de comunhão de adquiridos,
portadores dos bilhetes identidade respectivamente n.º 7114776, de
13 de Outubro de 2000 e 7034783, de 6 de Junho de 1997, ambos
emitidos em Lisboa, pelos Serviços de identificação Civil.

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

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

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Vitalina Mendes, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Pontigela, Bloco 4, Loja 7, freguesia de
Selho (S. Jorge), concelho de Guimarães.

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 prestação de serviços de
limpezas industriais e domésticas.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Adriano Azevedo Sousa, e outra
do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria Vitalina
Mendes Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Adriano Azevedo Sousa, que desde já fica nomeado
gerente.

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

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.
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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.
Declararam finalmente os outorgantes:
Que a gerência fica autorizada a proceder ao levantamento da

totalidade do capital social depositado para aquisição de equipa-
mento.

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 11033940

AVELINO VIEIRA & TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7781; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/
010919.

Contrato de sociedade

No dia 19 de Setembro de 2001, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram:

Avelino de Campos Vieira, número de identificação fiscal
136371817, e mulher Maria Esperança Torres Pinto Vieira, número
de identificação fiscal 142455253, casados sob o regime de comu-
nhão de adquiridos, naturais ele da freguesia de Brito e ela da fre-
guesia de Guardizela, ambas do concelho de Guimarães, nesta últi-
ma residente na Travessa de Rebenhas, portadores dos bilhetes de
identidade respectivamente n.º 3497020, emitido em 20 de Março de
1995, e 6898002, de 15 de Junho de 1998, ambos em Lisboa pelos
Serviços de Identificação Civil.

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

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

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Avelino Vieira & Torres, L.da, e
tem a sua sede na Travessa de Rebenhas, freguesia de Guardizela,
concelho de Guimarães.

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 prestação de serviços de
bobinagem de fio. Preparação e fiação de fibras têxteis.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a 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 reali-

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quotas sem prévio consentimento da sociedade.
Declararam finalmente os outorgantes:
Que a gerência fica autorizada a proceder ao levantamento da

totalidade do capital social depositado para aquisição de equipa-
mento.

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 11041102

MARGARIDA PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7780; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/
010919.

Contrato de sociedade

No dia 19 de Setembro de 2001, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram:

Margarida da Silva Pinto, número de identificação fiscal
150816782, natural da freguesia de Guardizela, do concelho de
Guimarães, onde reside na Rua de Vales, casada com Francisco
Correia Pereira sob o regime da comunhão de adquiridos, portado-
ra do bilhete de identidade n.º 3783898, emitido em 17 de Novem-
bro de 1995, em Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade da outorgante pelo seu bilhete de identi-
dade.

E declarou:
Que pela presente escritura, e não sendo sócia de qualquer outra

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Margarida Pinto, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua de Vales, freguesia de Guardizela, con-
celho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção a feitio de
artigos de vestuário.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 11041099
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COSTA & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7777; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010919.

Contrato de sociedade

No dia 19 de Setembro de 2001, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceram:

1.º Maria Irene da Costa Sousa, número de identificação fiscal
210758899, solteira, natural da freguesia de Codeceda, concelho de
Vila Verde, residente na Praceta das Amoreiras, 20, 2.º direito, fre-
guesia de Braga (S. Vicente), concelho de Braga, portadora do bi-
lhete de identidade n.º 9940111, emitido em 28 de Fevereiro de
1997, pelos Serviços de Identificação Civil de Braga.

2.º Júlio João Fernandes da Cunha, número de identificação fis-
cal 142413062, divorciado, natural da freguesia de Souto (Santa
Maria), e residente na Rua Nova dos Bombeiros, 117, 1.º esquerdo,
da freguesia de Caldelas, ambas do concelho de Guimarães, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 3693071, emitido em 9 de Agosto
de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

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

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

ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Costa & Cunha, L.da, e tem a sua
sede na Rua Nova dos Bombeiros, 117, 1.º esquerdo, freguesia de
Caldelas, concelho de Guimarães.

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 prestação de serviços de
contabilidade e de consultoria fiscal.

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

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia, Maria Irene da Costa Sousa, que desde já fica no-
meada 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 reali-

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Quando o sócio violar qualquer das obrigações que lhe derivam

do pacto social, da lei ou de deliberação social validamente proferida.
Será sempre considerada violação grave a violação ilícita do dever de
sigilo por parte do sócio que desempenhe funções de gerência ou de
fiscalização.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Declararam finalmente os outorgantes.
Que a gerência fica autorizada a proceder ao levantamento da to-

talidade do capital social depositado para aquisição de equipamentos.

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 11041072

SUSANA MACHADO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7776;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/010918.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Setembro de 2001, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante licenciada Olinda de Fátima
Esteves, notária deste cartório, compareceu:

Susana Paula Madureira Machado, número de identificação fis-
cal 214000540, casada com José Augusto Ribeiro de Sousa sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Polvoreira, concelho de Guimarães, onde reside no Lugar de Ribei-
ra da Ponte, portadora do bilhete n.º 10618698, emitido em 16 de
Fevereiro de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

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

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

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Susana Machado � Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede no Lugar de Ribeira da Ponte, freguesia
de Polvoreira, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em actividades de acabamen-
tos em artigos têxteis, nomeadamente colocação de franjas.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 11033959

CONFEITARIA ELDORADO, L.DA

Sede: Rua da Pisca, freguesia de Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4835; identificação de pessoa colectiva n.º 503414379; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 35/010731.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital em 602 410$, em dinheiro e alterados os artigos 4.º,
5.º e 6.º, do pacto social o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, ambas pertencentes ao sócio Eduardo Ventura Ferreira
Abambres.

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade, compete ao sócio Eduar-
do Ventura Ferreira Abambres, que desde já fica nomeado gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura de um só gerente.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11068868

DIREPSA � DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Lugar de Fundevila, freguesia de Moreira
de Cónegos

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4141; identificação de pessoa colectiva n.º 502921293; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 24/010730.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 5 024 100$ em dinheiro a sua rede-
nominação do capital para euros: Capital: 50 000 euros, representa-
do por 10 000 acções, do valor nominal de 5 euros, cada uma.

Mais certifico  que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11033975

ALVES FERNANDES & ARAÚJO, L.DA

Sede: Avenida D. João IV, 11.ª fase, cave, S. Sebastião,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1457; identificação de pessoa colectiva n.º 500843333; data da
apresentação: 010627.

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

22 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11000775

ARAÚJO & ARAÚJO, L.DA

Sede: Praça Heróis da Fundação, 88, S. Paio, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 1318;
identificação de pessoa colectiva n.º 500719713; data da
apresentação: 010627.

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

22 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11000767

IMOBILIÁRIA DOMINGOS ARAÚJO & C.A, L.DA

Sede: Avenida D. João IV, 1076, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3455; identificação de pessoa colectiva n.º 502387068; data da
apresentação: 010627.

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

22 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11000740

ARTEGUI � ARMAZÉM DE TECIDOS DE GUIMARÃES, L.DA

Sede: Avenida D. João IV, 1076, Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 2314; identificação de pessoa colectiva n.º 501512446; data da
apresentação: 010627.

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

22 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11000759

FARIA, MARTINS, MARQUES & TAVARES
SALÃO DE ESTUDO, L.DA

Sede: Almeida Garrett, 88, 3.º trás, freguesia de Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6550; identificação de pessoa colectiva n.º 504621734; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 27, 28 e 29/010807.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 1 065 061$, em dinheiro, alterando
os artigos 1.º e 3.º, do pacto social o qual fica com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua com a firma Faria, Martins, Marques &
Tavares � Salão de Estudo, L.da, tem a sua sede na Almeida Garrett,
88, 3.º trás da freguesia de Creixomil, do concelho de Guimarães.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar livremente a sede so-
cial, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de
10 500 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
3500 euros cada e pertencentes uma a cada uma das sócias Maria
Raquel Rebelo de Faria, esta com a natureza de seu bem próprio,
Magda Alexandra Machado e Parente Tavares e Maria Teresa Abreu
dos Santos Marques

26 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11069430
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NORFAX � EQUIPAMENTOS � ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Avenida D. Afonso Henriques, 312, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4556; identificação de pessoa colectiva n.º 503232378; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
010807.

Certifico que foi depositado a carta onde consta a renúncia à ge-
rência de Francisco da Cruz Marcos Pires.

26 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11069457

MOTA OCULISTA, L.DA

Sede: Alameda Salazar, 51, rés-do-chão,
freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 728; identificação de pessoa colectiva n.º 500845654; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/010802.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 502 410$ em dinheiro a sua redeno-
minação do capital para euros. Capital: 5000 euros, sócios e
quotas: José Ferreira dos Santos e mulher Emília de Jesus dos San-
tos Martins, cada um com uma de 2500 euros.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11069597

AGPB � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7778; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
010919.

Contrato de sociedade

No dia 12 de Setembro de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Vila
Nova de Famalicão, perante mim, Cristina Luísa de Moura Ramos,
notária do cartório, compareceu como outorgante:

Anabela Gomes Pereira Baptista, contribuinte fiscal 180569015,
casada no regime de comunhão de adquiridos com Abílio Pereira
Mota Baptista, natural da freguesia de Lordelo, concelho de Guima-
rães onde reside no Lugar de Monte, portadora do bilhete de iden-
tidade n.º 8621455, de 13 de Outubro de 1998, Lisboa.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade.

Pela outorgante foi dito:
Que constitui uma sociedade unipessoal por quotas, de responsa-

bilidade limitada, que se regerá pelos termos constantes dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma AGPB � Confecções, Unipes-
soal, L.da, com sede na Travessa do Caminho Largo, 6, no Lugar de
Monte, da freguesia de Lordelo, concelho de Guimarães.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede da
sociedade ser mudada para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais, fi-
liais, agências ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto confecção de vestuário em série.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por uma só quota pertencente à sua
única sócia.

2 � Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares de
capital até o montante global de 50 000 euros.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, pertence à sócia, que desde já
fica nomeada gerente, com ou sem remuneração conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

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

5.º

As assembleias gerais serão presididas pela sócia única que se
vinculará pelas deliberações que vierem a ser tomadas.

6.º

A sócia única está autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade que devem servir a prossecução do objecto social.

Mais declarou a outorgante:
Que não é sócia de nenhuma sociedade unipessoal por quotas.
Que poderá desde já proceder ao levantamento da importância

depositada na conta aberta em nome da sociedade, para fazer face
às despesas com esta escritura e respectivos registos e publicações.

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 12242500

ESTRUTURA � MALHAS TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7770; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/
010917.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 5 de Setembro do ano 2001, vai Joaquim Francisco de
Oliveira Pereira, número de identificação fiscal 198845197, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 11012800, emitido em 27 de Feve-
reiro de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, ca-
sado sob o regime da comunhão de adquiridos, com Sandra Maria
Ferreira Moreira, residente na Quinta do Freixieiro, freguesia de
Guardizela, concelho de Guimarães.

Pelo presente documento particular, e não sendo sócio de qual-
quer outra, constituir uma sociedade unipessoal, nos termos constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Estrutura � Malhas Têxteis,
Unipessoal, L.da, com o número de pessoa colectiva 505744783, e
vai ter a sua sede na Rua Nossa Senhora da Conceição, freguesia
de Lordelo, concelho de Guimarães.

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, sem
prévia autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O seu objecto consiste na fabricação de tecidos de malha.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio único, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o sócio Joaquim Fran-
cisco de Oliveira Pereira.

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

ARTIGO 5.º

1 � Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados
quaisquer 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.

Mais declara que a gerência poderá desde já levantar todo ou parte
do capital social depositado na conta da sociedade, a fim de pagar
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as despesas de aquisição do local e equipamento para instalação da
sociedade, da sua constituição e registo.

Dispensado de escritura pública pelo Decreto-Lei n.º 36/2000 de
14 de Março de 2000.

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 11033924

DECORGUIMA � SOCIEDADE DE DECORAÇÕES
E REVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Lugar do Monte Largo � Aldão

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5138; identificação de pessoa colectiva n.º 501359613; inscri-
ção n.º 10 ao averbamento n.º 1, inscrição n.º 10; números e da-
tas das apresentações: 10/010621 e 44/010802.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital da sociedade em 29. 494,11 euros, por incorporação
de reservas livres: 5.486,78 euros por incorporação de reservas legais
e 1.019,21 euros em dinheiro alterando o artigo 3.º, do pacto social
o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado e registado em dinheiro
e nos diversos bens e valores do activo constantes da escrituração,
é de 51 000 euros, correspondente à soma de cinco quotas, sendo
duas do valor nominal de 17 000 euros, cada, uma, e pertencentes
uma a cada um dos sócios Anabela André Ribeiro da Silva Gon-
çalves e Abel André Ribeiro da Silva, uma do valor nominal de
2992,787 euros, outra do valor nominal de 2007,213 euros e outra
do valor nominal de 12 000 euros, todas estas três, pertencentes ao
sócio Carlos Manuel André Ribeiro da Silva.

Mais certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato
da sociedade.

24 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11022965

XALO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7769; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/
010917.

Constituição de sociedade

No dia 18 de Julho de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, a cargo do notário Antero Ribeiro Tavares, perante mim, José
Edmundo Gomes Santiago, ajudante principal do cartório, em exercíco
pleno de funções notariais, em virtude do respectivo titular se encon-
trar de licença para férias, compareceram como outorgantes:

1.º José Vaz Peixoto, casado no regime da comunhão de adquiri-
dos com a Segunda outorgante, Maria Lúcia Pereira da Costa, resi-
dente no Lugar de Brence, 393, da freguesia de Pinheiro, deste con-
celho, de onde é natural, contribuinte fiscal n.º 140755233.

2.º Maria Lúcia Pereira da Cosa, casada como se disse como pri-
meiro outorgante, com ele residente e natural da freguesia da Costa,
também deste concelho, contribuinte fiscal n.º 152084657.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição respectiva-
mente, da carta de condução n.º P-535072, emitida em 18 de Junho
de 1996, pela Direcção de Viação de Braga, e pelo bilhete de iden-
tidade n.º 7952725, de 10 de Maio de 2000, passado pelos Serviços
de Identificação de Lisboa.

E por eles foi dito: Que entre si constituem uma sociedade comer-
cial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes nos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma XALO � Confecções, L.da, e vai
ter a sua sede no Lugar de Brence, 393, da freguesia de Pinheiro,
do concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção de artigos de vestuário em
série.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios José Vaz Peixoto
e Maria Lúcia Pereira da Costa.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao limite máximo de 10 vezes o montante das suas quotas.

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

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelo sócios José
Vaz Peixoto e Maria Lúcia Pereira da Costa que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � A gerência pode nomear mandatários ou procuradores da so-
ciedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

4 � Consideram-se incluídos nos poderes de gerência:
a) Comprar, vender, onerar, permutar e locar quaisquer bens

móveis e imóveis, incluindo veículos automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outros tipos de financiamento e reali-

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 12242365

FAUSTO GENTIL �OBSTETRÍCIA / GINECOLOGIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7768; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
010917.

Constituição de sociedade

No dia 24 de Agosto de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Luís Fernando Ribeiro Dalot, ajudante prin-
cipal, em pleno exercício de funções por licença para férias do res-
pectivo notário, João Gonçalves Moreira da Silva, compareceu o
outorgante Fausto Gentil Rica Guedes Gomes, número fiscal
151969078, casado com Zulmira Carminda Dias da Costa Guedes
Gomes, na comunhão de adquiridos, residente na Avenida D. João
IV, 1115, 5.º esquerdo, freguesia de São Paio, desta cidade e natu-
ral da de Lamego (Sé), concelho de Lamego.

Verifiquei por conhecimento pessoal a identidade do outorgante
e que é licenciado em medicina.

E declarou:
Que, por escritura, constitui uma sociedade unipessoal por quo-

tas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fausto Gentil � Obstetrícia / Gine-
cologia, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Largo Condessa do Juncal,
40, 2.º direito, freguesia de São Paio, cidade de Guimarães.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá transferir a sede
para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes
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ARTIGO 3.º

O seu objecto é actividades de prática clínica em ambulatório, na
área da obstetrícia e ginecologia.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, representado por uma só quota do seu único
sócio Fausto Gentil Rica Guedes Gomes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade.

2 � Porém, desde já, fica designado gerente o sócio Fausto Gentil
Rica Guedes Gomes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

O sócio único fica autorizado a celebrar entre ele e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 14879026

CONFECÇÕES ARMANDO VIEIRA DA SILVA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7772; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/
010918.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 18 de Julho de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, a cargo do notário Antero Ribeiro Tavares, perante mim, José
Edmundo Gomes Santiago, ajudante principal do cartório, em exer-
cício pleno de funções notariais, em virtude do respectivo titular se
encontrar de licença para férias, compareceu como outorgante:

Armando Vieira da Silva, número fiscal 107640147, casado no
regime da comunhão de adquiridos com Maria da Conceição da
Costa Marques, residente na Rua da Ressa, 122, da freguesia de
Selho S. Jorge e natural da de Candoso (S. Martinho), ambas deste
concelho.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 0871551, emitido em 27 de Março de 1981, pelos
Serviços de Identificação de Lisboa.

E por ele foi dito: Que constitui uma sociedade comercial unipes-
soal por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Armando Vieira da
Silva � Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Ressa, 122,
da freguesia de Selho S., Jorge, do concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de fabricação de artigos têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma quota do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio Armando Vieira da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Armando Vieira da
Silva, que, fica, desde já, nomeado gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos pela
intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar entre ele e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 7.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de 5 vezes o
limite da sua quota.

Por último, declarou ainda o outorgante, que não é sócio de mais
nenhuma sociedade unipessoal por quotas.

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 11055979

REBOQUES J. L. SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7773; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 54/
010918.

Constituição de sociedade

No dia 10 de Julho de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, a cargo do notário Antero Ribeiro Tavares, perante mim, José
Edmundo Gomes Santiago, ajudante principal do cartório em exer-
cício pleno de funções notariais, em virtude do respectivo titular se
encontrar de licença para férias, compareceram como outorgantes:

1.º Joaquim Lopes da Silva, casado no regime da comunhão de
adquiridos com Maria de Abreu Costa, residente na Urbanização de
Brandeão, Lote 26, da freguesia de Gondar, deste concelho, de onde
é natural, contribuinte fiscal n.º 149699700.

2.º Álvaro Elói Abreu da Silva, solteiro, maior, residente na com-
panhia do primeiro outorgante, natural da freguesia de Azurém, deste
concelho, contribuinte fiscal n.º 232544239.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela forma adiante indi-
cada.

E por eles foi dito: Que o segundo é filho do primeiro e entre si
constituem uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pe-
las cláusulas constantes nos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Reboques J . L. Silva &
Filho, L.da, e vai ter a sua sede na Urbanização de Brandeão, Lote
26, da freguesia de Gondar, do concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de reboque de veículos au-
tomóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Joaquim Lopes da Silva e Álvaro Elói Abreu da Silva.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes os sócios Joaquim
Lopes da Silva e Álvaro Elói Abreu da Silva.

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

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 11055960
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TERRAPLANAGENS DOMINGOS SALGADO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 7774;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/010918.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 6 de Julho de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guimarães,
perante mim, Antero Ribeiro Tavares, respectivo notário, compare-
ceu como outorgante:

Domingos Matos Salgado, número fiscal 123905680, casado no
regime da comunhão de adquiridos com Rosa Maria Freitas Moreira
Salgado, natural da freguesia de Candoso (S. Martinho), deste con-
celho e residente na Rua do Cardido, 585, da freguesia de Selho (S.
Cristóvão), também deste concelho.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 7589268, emitido em 12 de Novembro de 1997,
pelos Serviços de Identificação de Lisboa.

E por eles foi dito: Que constitui uma sociedade comercial uni-
pessoal por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Terraplanagens Domingos Salgado �
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Cardido, 585, da
freguesia de Selho São Cristóvão, do concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de serviços prestados a em-
presas na área de terraplanagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde a uma quota do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio Domingos Matos Salgado.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Domingos Matos Sal-
gado, que fica, desde já, nomeado gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos pela
intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar entre ele e a sociedade
negócios jurídicos que sirvam à prossecução do objecto da sociedade.

Por último, declarou ainda o outorgante, que não é sócio de mais
nenhuma sociedade unipessoal por quotas.

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 11055952

ANDRÉ & JÚLIO C. FERREIRA, L.DA

Sede: Rua de S. Bento, 36, Moreira de Cónegos,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 5997; identificação de pessoa colectiva n.º 504212630: data da
apresentação: 010627.

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

22 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Alice Silva Cas-
tro Lopes. 11000686

MACIDADI � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Cruz do Romeu, freguesia de Ronfe

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6335; identificação de pessoa colectiva n.º 504412574; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 53/010731.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi alterado
o artigo 2.º, do pacto social alterando o pacto social o qual fica com
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes públicos
ocasionais, rodoviários de mercadorias, comércio por grosso de
materiais de construção e equipamento sanitário.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 11069554

CONFECÇÕES GERMIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 7771; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/
010917.

Contrato de sociedade

Germano José Alves Pinto, número de identificação fiscal
155935909, e mulher Emília Ribeiro Leite Pinto, número de identi-
ficação fiscal 161649718.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Germil, L.da, e tem
a sua sede na Rua Dr. João Santiago Carvalho, 43, freguesia de
Tabuadelo, concelho de Guimarães.

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

ARTIGO 2.º

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

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

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando, desde já nomeada gerente a sócia
Emília Ribeiro Leite Pinto.

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 reali-

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar
no prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respectivo facto,
poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

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

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

mários;
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f) Quando o sócio violar qualquer das obrigações que lhe derivam
do pacto social, da lei ou de deliberação social validamente proferida.
Será sempre considerada violação grave a violação ilícita do dever de
sigilo por parte do sócio que desempenhe funções de gerência ou de
fiscalização

g) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não
for adjudicada ao seu titular;

h) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não só-
cios.

2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em
contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, e será pago
ao seu titular em duas prestações iguais e semestrais, com vencimento
6 meses e um 1 ano após o referido balanço.

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Pinto
da Silva. 11033932

VIEIRA DO MINHO

JOÃO DAS DORES FERNANDES LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vieira do Minho. Matrícula
n.º 249; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010918.

Certifico que entre João das Dores Fernandes Leite e mulher Ilídia
da Conceição Pereira Pinheiro Leite, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João das Dores Fernandes
Leite, L.da, e tem a sua sede na Rua das Carvoeiras, 307, freguesia
de Anissó, concelho de Vieira do Minho.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria da construção
civil, designadamente actividades de acabamento tais como pavimen-
tos e isolamentos.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio João das Dores Fernandes Leite e
outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Ilídia da
Conceição Pereira Pinheiro Leite.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital até montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem 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 reali-

zar 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;
Declararam finalmente os outorgantes:
Que a gerência fica autorizada a proceder ao levantamento da

totalidade do capital social depositado para aquisição de equipa-
mento.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Noémia Machado
Ribeiro Pereira. 09396950

VILA VERDE

ABEL FERNANDES & MORAIS CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Lugar de Bouça � Ponte (S. Vicente), Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 905/010803; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/010803.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Abel
da Costa Fernandes e mulher Isaura Olívia Fernandes Morais, a qual
se rege pelo contrato do teor seguinte, conforme o original.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abel Fernandes & Morais �
Construção Civil, L.da, e tem a sua sede no Lugar da Bouça, freguesia
de Ponte (S. Vicente), concelho de Vila Verde.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil. Empreitadas de obras públicas, compra e venda de bens imó-
veis.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Abel da Costa Fernandes, que desde já fica nomeado
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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;

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Céu Soares
F. Barros Barbosa. 12924296

ARLINDO ROCHA CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de Moega � Rio Mau, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 904/
010808; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010803.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Ar-
lindo Fernandes da Rocha e mulher Maria de Fátima Pereira Calhei-
ros Lobo, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte, conforme
com o original.

1.º

A sociedade adopta a firma Arlindo Rocha � Construções, L.da,
vai ter a sua sede no Lugar da Moega, na freguesia de Rio Mau, do
concelho de Vila Verde.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social.

2.º

O objecto social consiste na construção de edifícios, construção
e venda de edifícios, compra e venda de imóveis e revenda dos ad-
quiridos para esse fim.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, uma no valor nominal
de 3000 euros, pertencente ao sócio Arlindo Fernandes Rocha e outra
no valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria de Fá-
tima Pereira Calheiros Lobo.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Arlindo Fer-
nandes da Rocha, desde já nomeado gerente.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessária e suficiente a assinatura do gerente.

3 � Fica expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avais, fianças e outras
obrigações.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderá ainda o
gerente:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespassar quaisquer
imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing.

5.º

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

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;
c) Por falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da li-

vre disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em parti-
lha por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens, a quota
não for adjudicada no seu todo ou em parte ao respectivo titular; e

e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio.

7.º

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

8.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 10 vezes o capital social.

9.º

Os sócios ficam autorizados a fazer suprimentos, quando para tal
forem chamados nas condições que vierem a ser estipuladas em as-
sembleia convocada para o efeito.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Céu Soares
F. Barros Barbosa. 12924245

BRAGANÇA
BRAGANÇA

XERACÓPIA � EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 727/
930603; identificação de pessoa colectiva n.º 503010103; data da
apresentação: 010821.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452950

TÁXIS VEIGAS DE QUINTANILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1351/
010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505692600 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/010918.

Certifico que entre Luís Carlos Caruço, casado com Maria do
Carmo Português na comunhão de adquiridos e Maria do Carmo
Português, casada com Luís Carlos Caruço, na comunhão de adqui-
ridos, foi constituída uma sociedade por quotas que se rege nos se-
guintes termos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Veigas de Quintanilha, L.da,
e tem a sua sede no Bairro Artur Mirandela, Rua B, Lote 138, fre-
guesia da Sé, concelho de Bragança.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de passageiros em au-
tomóveis ligeiros de aluguer.

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 uma delas, pertencentes aos sócios, Luís
Carlos Caruço e Maria do Carmo Português.

4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global de 2500 euros.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, os
quais são, desde já, nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de qualquer um
dos gerentes.

3 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estra-
nhos ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os só-
cios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a
terceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por
escrito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessioná-
rio, o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter
o consentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar
o direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.
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7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea c)

do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

E pelos outorgantes foi ainda dito:
Que a sociedade pode entrar imediatamente em actividade, fican-

do a gerência, autorizada a movimentar a conta bancária relativa ao
depósito das entradas em dinheiro, levantando as quantias que ne-
cessitar para fazer face a despesas com instalação, gastos de consti-
tuição e para aquisição de bens necessários à sua actividade.

18 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 16453638

NORDESFLOR � COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1155/990122; data da apresentação: 010821.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452682

FERNANDA RODRIGUES & LEONEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1017/970602; identificação de pessoa colectiva n.º 503905860;
data da apresentação: 010821.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452640

BAPTISTA & BORGES � CONTABILIDADE
E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1085/980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504251163;
data da apresentação: 010820.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452500

P S A A � PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 845/
941114; identificação de pessoa colectiva n.º 503301167; data da
apresentação: 010628.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16453689

TRANSPORTES IZEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1169/990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504457055;
data da apresentação: 010821.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452704

CONCHITA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS E CONFECÇÕES,
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS E TURISMO

DE HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 185/
740319; identificação de pessoa colectiva n.º 500209758; data da
apresentação: 010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452941

GARAGEM AUTOCANT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 349/
820722; data da apresentação: 010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452879

SAPATARIA JUVENIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1162/990319; identificação de pessoa colectiva n.º 504499122;
data da apresentação: 010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452763

GRALHA � EMPRESA JORNALÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 847/
941122; identificação de pessoa colectiva n.º 503357570; data da
apresentação: 010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452909
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MARQUES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 784/
940112; identificação de pessoa colectiva n.º 503125075; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/010920.

Certifico que a sociedade acima referida procedeu à alteração do
seu pacto social, ficando alterado nos termos seguintes:

3.º

O capital social é de 5000 euros, titulado por três quotas, sendo
duas de 2250 euros, cada uma, pertencendo uma ao sócio José
Ramiro Marques, e outra à sócia Maria Antónia Nunes Marques, e
uma, de 500 euros pertencente ao sócio Telho Jorge Nunes Marques.

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

20 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 16453646

FUTEBOL CLUB DO BAIRRO DA MÃE DE ÁGUA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 3/
010912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010912.

Certifico que foi constituída uma associação denominada Futebol
Clube do Bairro da Mãe de Água, que se rege nos seguintes termos:

ARTIGO 1.º

É constituída por tempo indeterminado a associação denominada
Futebol Club do Bairro da Mãe de Água, a qual tem por finalidade
a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associados e a
sua sede é no Bairro da Mãe de Água, freguesia da Sé, da cidade
de Bragança.

ARTIGO 2.º

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma jóia inicial e de
uma quota mensal a estabelecer pela assembleia geral.

ARTIGO 3.º

São órgãos do Futebol Club do Bairro da Mãe de Água, a mesa
da assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

ARTIGO 4.º

A competência e forma de funcionamento da assembleia geral, são
as prescritas nas disposições legais aplicáveis, nomeadamente os
artigos 170.º a 179.º do Código Civil.

§ único. A mesa da assembleia geral é composta por três asso-
ciados, competindo-lhes convocar e dirigir as assembleias gerais e
redigir as actas correspondentes.

ARTIGO 5.º

A direcção é composta por três associados e compete-lhe a gerên-
cia social, administrativa, financeira e disciplinar, devendo reunir
mensalmente.

ARTIGO 6.º

O conselho fiscal é composto por três associados e compete-lhe
fiscalizar os actos administrativos e financeiros da direcção e veri-
ficar as suas contas e relatórios.

O conselho fiscal reunirá uma vez em cada ano.

ARTIGO 7.º

As condições essenciais para a admissão, exoneração e exclusão
de associados, dependerão do regulamento geral interno, cuja apro-
vação e alteração são da competência da assembleia geral.

§ único. No que estes estatutos estejam omissos regerá o regula-
mento interno.

24 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 16452143

ÁREA � GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 456/
870826; identificação de pessoa colectiva n.º 501873686; data da
apresentação: 010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452747

NOPABRIL � NOVA PANIFICADORA BRIGANTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 106/
670509; identificação de pessoa colectiva n.º 500202931; data da
apresentação: 010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452712

SERRAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS
ANTÓNIO LEITÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 965/
960718; identificação de pessoa colectiva n.º 503688991; data da
apresentação: 010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452968

J. GOMES & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1060/971110; identificação de pessoa colectiva n.º 504007939;
data da apresentação: 010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452992

IMOBILIÁRIA SÃO BARTOLOMEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 498/
890113; identificação de pessoa colectiva n.º 502090456; data da
apresentação: 010820.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452399

CONSTRUÇÕES LUCAS & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 911/
950829; identificação de pessoa colectiva n.º 503475211; data da
apresentação: 010821.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452925

ADEGA MOURISCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 835/
940923; identificação de pessoa colectiva n.º 503266493; data da
apresentação: 010820.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452631

ADÉLIA DOS SANTOS GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 217/
760127; identificação de pessoa colectiva n.º 500430934; data da
apresentação: 010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452860

EMICLAU II � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1214/000201; identificação de pessoa colectiva n.º 504633082;
data da apresentação: 010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452720

HÉLDER TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 888/
950524; identificação de pessoa colectiva n.º 503427373; data da
apresentação: 010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16453042

ROGÉRIO & FERNANDES � SERVIÇOS CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 932/
951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503546860; data da
apresentação: 010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452674

GLA � GUILHERME, LINO, ARMANDO � COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1154/
990120; data da apresentação: 010820.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

20 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16452437

J. R. � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 396/
840928; identificação de pessoa colectiva n.º 501459286; data da
apresentação: 010821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

21 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16453107

CLÍNICA DR.A MARIA EMÍLIA DA ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 449/
870602; identificação de pessoa colectiva n.º 501834036; data da
apresentação: 010622.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

23 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ester C.
de Faria Coelho. 16453662

PEDRO MANUEL LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1346/010912; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/010912.

Certifico que por Pedro Manuel Lopes, casado com Anabela Fer-
reira Veloso Lopes, na comunhão de adquiridos, foi constituída uma
sociedade unipessoal, que se rege nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Pedro Manuel Lopes, Unipes-
soal, L.da, e terá a sua sede na Urbanização Santa Apolónia, lote G,
sobreloja esquerda, da freguesia da Sé, concelho de Bragança.

§ 1.º Por simples decisão do sócio único, a gerência da sociedade
poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, assim como criar sucursais, agências, de-
legações ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho e por grosso de
produtos alimentares, bebidas e outros artigos de uso e consumo
doméstico.

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
outorgante.

ARTIGO 4.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio Pedro Manuel Lopes,
desde já nomeado gerente.
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§ 1.º Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer móveis ou imóveis de e

para a sociedade;
b) Comprar e vender viaturas automóveis de e para a sociedade,

podendo celebrar quaisquer contratos de locação financeira e de alu-
guer de longa duração;

c) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou es-
tabelecimentos para a sociedade, bem como alterar ou rescindir os
respectivos contratos;

d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica, desde já, autorizado a efectuar negócios jurí-
dicos com a sociedade que sirvam, a prossecução do objecto social.

§ 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.

12 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 16454014

BRIGANTÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1350/
010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505592088 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010918.

Certifico que, entre Carlos Augusto Moreira, casado com Irma da
Conceição Afonso, na comunhão de adquiridos, e Irma da Concei-
ção Afonso, casada com Carlos Augusto Moreira, na comunhão de
adquiridos, foi constituída uma sociedade por quotas, que se rege nos
termos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma BRIGANTÁXIS, L.da, com sede na
Avenida de Sá Carneiro, Bairro dos Formarigos, 42, freguesia de Bra-
gança (Sé), concelho de Bragança, ficando a gerência autorizada a des-
locar a sede social nos termos da lei, bem como a criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto social, consiste em transportes terrestres de passa-
geiros em automóveis ligeiros de passageiros no País e estrangeiro.

3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 2500 euros,
cada uma, pertencente uma ao sócio Carlos Augusto Moreira, e a
outra à sócia Irma da Conceição Afonso.

§ único. A sociedade poderá pedir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital, até ao montante do capital social, a efectuar pelos
sócios na proporcionalidade das suas quotas.

4.º

A gerência da sociedade ficará a cargo de sócios ou não sócios,
dispensada de caução, com ou sem remuneração, conforme delibe-
ração da assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em ampliação dos poderes de gerência, a gerência poderá
adquirir e alienar, para e da sociedade, quaisquer bens móveis ou
imóveis, celebrar quaisquer contratos de arrendamento e contratos
de locação financeira e, ainda, obter empréstimos pelos prazos e
condições que entender.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, no entanto, a favor de
estranhos dependerá do consentimento da sociedade.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 16453620

MACEDO DE CAVALEIROS

L. O. JERÓNIMO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 456; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/010921.

Certifico que, entre Octávio Francisco Aires Branco e Leonor de
Oliveira Jerónimo Branco, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. O. Jerónimo Branco, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Cimo de Vila, loja 5-A, em Macedo de
Cavaleiros.

2 � Por deliberação da gerência, a sede pode ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de combustíveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas no
valor nominal de 2500 euros cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de qualquer dos gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais de gerência, poderão os
gerentes:

1 � Vender, trocar ou comprar da e para a sociedade veículos
automóveis;

2 � Tomar de arrendamento quaisquer estabelecimentos;
3 � Representar a sociedade em quaisquer processos judiciais.

ARTIGO 5.º

A divisão e a cessão de quotas é livremente permitida entre os
sócios ou seus descendentes. A cessão a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, tendo direito de preferência em primeiro
lugar a sociedade e em segundo lugar os sócios não cedentes.

1 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranho, comu-
nicará à sociedade e aos sócios não cedentes por carta registada com
aviso de recepção o negócio projectado, identificando o cessionário,
o preço e condições do negócio.

2 � A sociedade, no prazo de 30 dias e por igual modo, comuni-
cará ao cedente se pretende ou não exercer o direito de preferência.

3 � Em igual prazo, a contar da recepção da carta que lhe for re-
metida, o sócio interessado dirá se pretende ou não exercer o seu di-
reito de preferência, para o caso de a sociedade o não desejar exercitar.

4 � No caso de vários sócios pretenderem exercitar o direito de
preferência, a quota em causa será dividida pelos sócios interessa-
dos na proporção das suas participações sociais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas, designadamente nos seguin-
tes casos:

a) Se o sócio for interdito, julgado inabilitado, declarado falido
ou insolvente;

b) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outra for-
ma sujeita a arrematação judicial.

1 � O valor da amortização será o que resultar de um balanço
especialmente organizado para o efeito.

2 � O pagamento desse valor será feito em quatro prestações
semestrais e iguais, vencendo-se a primeira seis meses após a deli-
beração de amortização.

ARTIGO 7.º

Consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e obrigações
decorrentes de negócios jurídicos, que em nome da sociedade sejam
celebrados pela gerência, a partir da data da sua constituição e an-
tes de efectuado o registo definitivo do presente contrato de socie-
dade, ficando conferida a necessária autorização aos gerentes para
celebração de tais negócios.

ARTIGO 8.º

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
de importâncias do depósito feito, em nome da sociedade, no Ban-
co Espírito Santo, agência de Macedo de Cavaleiros, nos termos do
artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais para o pagamento
desta escritura, seu registo e publicação e ainda para pagamentos de
facturas respeitantes à actividade da sociedade.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11169672
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MIRANDELA

TÁXIS � TRIGO & TRIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 715;
inscrição n.º 1; data da apresentação: 010912.

Constituição de sociedade

No dia 10 de Julho de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Aida Lurdes
Cordeiro, ajudante principal deste Cartório em exercício por o res-
pectivo notário, licenciado Ramiro Lima Enes, ter faltado ao servi-
ço no período da manhã, compareceram como outorgantes:

1.º Porfírio Augusto Trigo, casado no regime de comunhão de
adquiridos com Maria do Carmo Trigo, natural da freguesia de
Cobro, concelho de Mirandela, onde reside no Lugar do Cobro, ti-
tular do bilhete de identidade n.º 3655212, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Bragança, em 11 de Abril de 2000, con-
tribuinte fiscal n.º 178968153;

2.ª Maria do Carmo Trigo, natural da freguesia de Lamas de Ore-
lhão, concelho de Mirandela, casada com o primeiro outorgante e
com ele residente, titular do bilhete de identidade n.º 3917431, emi-
tido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança, em 12 de
Março de 2001, contribuinte fiscal n.º 183636449.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus alu-
didos bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis � Trigo & Trigo, L.da, com sede
no Lugar do Cobro, freguesia de Cobro, concelho de Mirandela.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

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

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Porfírio Augusto Trigo.

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

3 � Para além dos poderes normais, poderá ainda a gerência:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Vender e adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os

competentes contratos de leasing;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judi-

cial, excepção feita a inventário;
c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem, ou contra, o consentimento da sociedade.
Declararam ainda os outorgantes que fica autorizada a gerência a

movimentar o capital social correspondente a 1 002 410$, depositado
em nome da sociedade, para fazer face aos custos com a constitui-

ção e registo da mesma e outros necessários à prossecução da sua
actividade, e que a sociedade assume, desde já, as obrigações decor-
rentes de negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a
aquisição para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo
definitivo do contrato social.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

21 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 08789282

COMBUSTÍVEIS PETRO FLAMULENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 716;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010921.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:

Constituição de sociedade

No dia 9 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial de Mirandela,
perante mim, licenciada Margarida Isabel Pimenta Ferreira de Oli-
veira, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º José Manuel Pires Garcia (contribuinte fiscal n.º 166799700, ti-
tular do bilhete de identidade n.º 5970504, de 26 de Junho de 2000, dos
Serviços de Identificação de Bragança), e mulher, Paula Maria Pereira
do Nascimento Lopes Garcia (contribuinte fiscal n.º 182782344, titu-
lar do bilhete de identidade n.º 7382645, de 26 de Junho de 2000, dos
Serviços de Identificação Civil de Bragança), casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia da Torre de D.
Chama, concelho de Mirandela, onde residem, e ela da freguesia e
concelho de Carrazeda de Ansiães;

2.º Afonso Henrique Andrade (contribuinte fiscal n.º 164749748,
titular do bilhete de identidade n.º 9480603, de 2 de Julho de 2001,
dos Serviços de Identificação Civil de Bragança), e mulher Fernanda
dos Anjos Sousa Honrado Andrade (contribuinte fiscal n.º 179336398,
titular do bilhete de identidade n.º 7414219, de 18 de Setembro de
1996, dos Serviços de Identificação Civil de Bragança), casados sob
o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de
S. Pedro Velho, concelho de Mirandela, e ela da freguesia de Torre
de D. Chama, do mesmo concelho, onde residem.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Combustíveis Petro Flamu-
lense, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 206, freguesia
de Torre de D. Chama, concelho de Mirandela.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de combustíveis
em estação de serviço, nomeadamente líquidos, sólidos, gasosos e
produtos derivados; comércio de óleos e acessórios para automóveis
e afins; indústria hoteleira (cafés restaurantes).

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos
sócios José Manuel Pires Garcia e Afonso Henrique Andrade, desde
já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

aturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.
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ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consentimento
da sociedade, a quem é reservado o direito de preferência em pri-
meiro lugar, cabendo este direito, em segundo lugar, aos sócios não
cedentes.

Declararam ainda os outorgantes que qualquer dos gerentes desig-
nados fica, desde já, autorizado a levantar as importâncias deposi-
tadas em nome da sociedade para fazer face às despesas de consti-
tuição e registo da mesma e outras necessárias à prossecução da sua
actividade.

Está conforme o original.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 08789401

JOÃO ALVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 541/
960823; identificação de pessoa colectiva n.º 502368683; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 2/010823.

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

Redenominação:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 49 879,79 euros, representado por duas quo-
tas, sendo uma, no valor de 34 915,85 euros, pertencente ao sócio José
Joaquim Pinheiro, e outra, no valor de 14 963,94 euros, pertencente
a Fátima da Conceição Gonçalves Pereira de Carvalho Pinheiro.

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

27 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Antónia da
Assunção Rodrigues. 08789304

SOUSA & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 717;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010924.

Constituição de sociedade

No dia 17 de Agosto de 2001, no Conservatório Notarial de Mi-
randela, a cargo da notária, licenciada Margarida Isabel Pimenta
Ferreira de Oliveira, perante mim, Olga de Fátima Fernandes Lage,
primeira-ajudante em exercício, em virtude de a notária se encon-
trar de licença para férias, compareceram como outorgantes:

1.º José Luís Delgado Borges (contribuinte fiscal n.º 177309032,
titular do bilhete de identidade n.º 9433013, de 15 de Maio de 1997,
dos Serviços de Identificação de Lisboa), e mulher, Albertina Ma-
ria Gomes Sousa (contribuinte fiscal n.º 188699767, titular do bi-
lhete de identidade n.º 10356612, de 15 de Maio de 1997, dos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa), casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Carrazedo de
Montenegro, concelho de Valpaços, e ela da freguesia e concelho de
Mirandela, onde residem na Avenida de Francisco Sá Carneiro, 308,
1.º

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sousa & Borges, L.da, e tem a
sua sede na Avenida de Francisco Sá Carneiro, 308, freguesia e
concelho de Mirandela.

2� Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em restaurante, marisqueira e cervejaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do

valor nominal de 2500 euros, pertencentes cada uma delas a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos
os sócios, desde já designados gerentes.

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

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

aturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consentimento
da sociedade, a quem é reservado o direito de preferência em pri-
meiro lugar, cabendo este direito, em segundo lugar, aos sócios não
cedentes.

Declararam ainda os outorgantes que os gerentes designados fi-
cam, desde já, autorizados a levantar as importâncias depositadas em
nome da sociedade para fazer face às despesas de constituição e
registo da mesma e outras necessárias à prossecução da sua activi-
dade.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08789290

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

MARTINHO, DAVID & PENEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1064/901212; identificação de pessoa colectiva n.º 502498021;
data do depósito: 010627, Pc. 9.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 16990650

CONSTRUÇÕES ANTUNES & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1775/990301; identificação de pessoa colectiva n.º 504450840;
data do depósito: 010627, Pc. 6.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2000.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 16990641

OLIVEIRA & PIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 566/810817; identificação de pessoa colectiva n.º 501170723;
data do depósito: 010627, Pc. 5.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
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foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2000.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 16990633

BARATA & IRMÃOS � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1218/920907; identificação de pessoa colectiva n.º 502833963;
data do depósito: 010627, Pc. 4.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2000.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 16990625

AFONSO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 927/890629; identificação de pessoa colectiva n.º 502184019;
data do depósito: 010627, Pc. 3.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2000.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 16990617

JODIFRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 936/890807; identificação de pessoa colectiva n.º 502200634;
data do depósito: 010627, Pc. 2.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2000.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 16990595

GAFIN � GABINETE DE SERVIÇOS ECONÓMICOS
E FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 847/880603; identificação de pessoa colectiva n.º 501991034;
data do depósito: 010627, Pc. 1.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2000.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 16990587

JTJ � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1531/960403; identificação de pessoa colectiva n.º 503621684;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 2/010914.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de designação de gerente, por deliberação de
1 de Julho de 2001.

Gerente designada: Maria Rosa Antunes Fernandes Lourenço,
viúva.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 16990951

LUCAS & AMOROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1029/900713; identificação de pessoa colectiva n.º 502428562;
data do depósito: 010627, Pc. 10.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2000.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 16990668

ALVES & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1837/990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504497170;
data do depósito: 010627, Pc. 11.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2000.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 16990676

MASOFI � METALIZAÇÃO, SERRALHARIA,
ALUMÍNIOS E ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1088/910314; identificação de pessoa colectiva n.º 502546085;
data do depósito: 010627, Pc. 12.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2000.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 16990684

MANUEL SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1024/900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502406917;
data do depósito: 010627, Pc. 13.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe,
foram depositados na pasta própria da respectiva sociedade, os do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício do ano de
2000.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 16990692

COVILHÃ

JOSÉ BENEDITO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 863/
681129; identificação de pessoa colectiva n.º 500369127; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 14/010905.

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

Alteração parcial do pacto, com reforço de capital e redenominação.
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, subscrito em

numerário pelos dois sócios, na proporção das respectivas quotas.
Artigos alterados: 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte re-

dacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma, de
4000 euros, pertencente à sócia Maria Helena Nabais do Paulo, e
outra, de 1000 euros, pertencente ao sócio Francisco Júlio dos San-
tos Micaelo.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Francisco Júlio dos
Santos Micaelo que, desde já, fica nomeado gerente, sendo suficiente
a intervenção de um gerente para obrigar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade,
o texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida. Está conforme.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10030190

BOBIFAST � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MOTORES
ELÉCTRICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2656/
010831; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
010831.

Certifico que por Joaquim Luís Geraldes Pereira, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BOBIFAST � Comércio e Repara-
ção de Motores Eléctricos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Sítio
do Poço Frio, lugar e freguesia do Ferro, concelho da Covilhã.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação, em qual-
quer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de motores
eléctricos, geradores e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por quota de

igual valor nominal, pertencente a ele sócio Joaquim Luís Geraldes
Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dele sócio Joaquim Luís
Geraldes Pereira, desde já nomeado gerente, ou de outras pessoas es-
tranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente a 50 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique
na situação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Conferida. Está conforme.

20 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria He-
lena Neves da Costa Bicho. 10030131

ASCENSÃO, AUGUSTO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2657/
010904; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
010904.

Certifico que por António Augusto Ascensão, casado com Olga
Fernanda Oliveira Marques Ascensão; Carlos da Ascensão Augusto,
casado com Maria Fernanda de Oliveira Cavaca Augusto, e Paulo
Manuel Batista Alves, casado com Paula Cristina Branquinho
Soares, todos em comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.ª

A sociedade adopta a razão social Ascensão, Augusto &
Alves, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Capitão Alves Roçadas,
71 e 73, freguesia de São Pedro, concelho da Covilhã.

2.ª

O A gerência fica desde já autorizada, sem o consentimento de
quaisquer outros órgãos sociais, a deslocar a sede da sociedade den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e a criar sucur-
sais, agências ou outras formas locais de representação.

3.ª

A sociedade tem por objecto o fabrico e, ou, comércio de bebi-
das, de produtos de pastelaria, de confeitaria, de padaria, de cafeta-
ria, de outros produtos alimentares e dos seus derivados.

§ único. A sociedade pode associar-se para, nomeadamente, cons-
tituir sociedades, agrupamentos complementares de empresa, consór-
cios e associações em participação, bem como adquirir e alienar
participações no capital de outras empresas, mesmo que qualquer
dessas formas de participação e associação não tenha nenhuma re-
lação, directa ou indirecta com o seu próprio objecto social.

4.ª

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinheiro,
é de 7500 euros, ou seja 1 503 615$, dividido em três quotas, de
2500 euros cada, ou seja 501 205$, pertencentes cada uma a cada
um dos sócios.

§ único. Pode haver prestações suplementares de capital até ao
montante de 250 000 euros, desde que votadas por unanimidade dos
sócios.
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5.ª

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado pela assembleia geral, fica
desde já a cargo dos três sócios.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em quaisquer actos ou contratos, são
sempre necessárias as assinaturas de todos os gerentes.

§ 2.º No caso de óbito, interdição ou inabilitação de algum dos
gerentes designados, ficam desde já designados: no caso de algum
daqueles eventos se verificar com o gerente António Augusto As-
censão, em substituição deste, Olga Fernanda Oliveira Marques
Ascensão, com aquele casada e residente, contribuinte fiscal
n.º 158438736; no caso de algum daqueles eventos se verificar com
o gerente Carlos da Ascensão Augusto, em substituição deste, Ma-
ria Fernanda de Oliveira Cavaca Augusto, com aquele casada e com
ele residente, contribuinte fiscal n.º 132132630; e no caso de algum
daqueles eventos se verificar com o gerente Paulo Manuel Batista
Alves, em substituição deste, Paula Cristina Branquinho Soares, com
aquele casada e residente, contribuinte fiscal n.º 192267620.

§ 3.º A gerência poderá constituir mandatários da sociedade, os
quais a obrigarão dentro dos limites e nas condições do mandato que
lhes for conferido.

§ 4.º Em ampliação dos seus poderes, a gerência da sociedade
poderá livremente alienar ou onerar bens imóveis ou estabelecimentos
que pertençam à sociedade, inclusive por trespasse, bem como pro-
ceder à subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades
e à sua alienação ou oneração.

§ 5.º A assembleia geral poderá pela maioria qualificada de dois
terços do capital social, designar novos gerentes e delimitar a exten-
são dos seus poderes.

6.ª

A divisão e transmissão a título gratuito ou oneroso de quotas ou
partes de quotas dos sócios para quem possa vir a ser seu herdeiro
legitimário é livre; mas para outras pessoas depende sempre do prévio
e expresso consentimento da sociedade, que só pode ser deliberado com
os votos favoráveis de, pelo menos, dois terços do capital social.

§ 1.º Se tal consentimento for prestado, os sócios não cedentes
terão preferência na cessão, e se mais de um deles exercer tal direito,
a quota dividir-se-á entre os preferentes na proporção do capital de
que cada um deles for titular.

§ 2.º Em qualquer caso de cessão ou transmissão onerosa ou gra-
tuita com violação do disposto neste pacto, a sociedade ficará com
o direito de poder amortizar a quota no caso de não lhe interessar o
ingresso dos indigitados cessionários ou adquirentes, sendo o valor
da amortização determinado nos termos do n.º 2 da cláusula 7.ª

7.ª

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, de acordo com o
titular e ainda nos seguintes casos:

1 � Quando for penhorada, arrolada, arrestada ou objecto de
outra providência cautelar ou outra forma de apreensão, se não hou-
ver oposição dos sócios ou desde que transite em julgado decisão
definitiva que julgue subsistentes tais factos.

2 � Quando na sequência de divórcio, separação judicial de pes-
soas e bens ou simples separação de bens, a quota ou parte dela não
fique a pertencer ao que outorga o presente pacto.

§ 1.º O valor da amortização forçada será o do último balanço
aprovado, ou o de balanço ad hoc se ainda nenhum o tiver sido, sal-
vo quando a lei imperativamente determinar diferente contrapartida.

§ 2.º Qualquer quota, quando amortizada, pode figurar no balan-
ço a fim de, posteriormente, ser alienada podendo ser subdividida
em várias quotas.

§ 3.º Para proceder à amortização de quotas pode a sociedade, por
maioria simples, deliberar que haja prestações suplementares de ca-
pital até ao limite do valor das amortizações, desde que tal seja ne-
cessário ou conveniente e desde que o seu montante não exceda o
limite estabelecido no § único do artigo 3.º

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10030182

CONSTRUÇÕES FERNANDES & F., L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1998/
940623; identificação de pessoa colectiva n.º 503224987; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of.
10/010905.

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

Cessação de funções do gerente José Manuel Fortunato Canhoto,
por renúncia.

Data: 7 de Agosto de 2001.

Conferida. Está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10030174

CONSTRUÇÕES FERNANDES & F., L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1998/
940623; identificação de pessoa colectiva n.º 503224987; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 11/010905.

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

Alteração parcial do pacto.
Artigos alterados: 3.º e 7.º, os quais ficaram com a seguinte re-

dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000$ e corres-
ponde à soma de três quotas: uma, do montante de 200 000$, per-
tencente ao sócio António Fernandes, e duas, cada uma do montan-
te de 100 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios Paulo Manuel
Alves Fernandes e Ricardo Miguel Alves Fernandes.

ARTIGO 7.º

A administração e representação da sociedade fica a cargo de to-
dos os sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos, é
necessária a intervenção conjunta dos sócios Paulo Manuel Alves
Fernandes e Ricardo Miguel Alves Fernandes, ou só com a inter-
venção do sócio António Fernandes, que sozinho bastará para obri-
gar a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade
o texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida. Está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10030166

MARTA & MARGARIDA MOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2289/
970805; identificação de pessoa colectiva n.º 503938327; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/010829.

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

Alteração parcial do pacto, com reforço de capital e redenomina-
ção.

Capital: 5000 euros ou seja 1 002 410$, após o reforço de
602 410$, por incorporação de prestações suplementares pelos só-
cios Margarida Coelho Sena Mosa e Marta Coelho Sena Mosa, com
301 205$, cada uma.

Artigo alterado: 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por duas quotas, com os seguintes
valores nominais:

a) Uma quota de 2500 euros, detida por Margarida Coelho Sena
Mosa;

b) Uma quota de 2500 euros, detida por Marta Coelho Sena Mosa.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade,
o texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida. Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria He-
lena Neves da Costa Bicho. 10030123
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MARTA & MARGARIDA MOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2289/
970805; identificação de pessoa colectiva n.º 503938327.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio de 2000.

Conferida. Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria He-
lena Neves da Costa Bicho. 10059342

REIGADO & MARQUES � SOCIEDADE DE RESTAURANTES
E HAMBURGUERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1846/
920702; identificação de pessoa colectiva n.º 502792914; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 20/010905.

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

Alteração parcial do pacto.
Artigos alterados: 4.º e 7.º, os quais ficaram com a seguinte re-

dacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e outros va-
lores, é de 4 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma,
no montante de 1 800 000$, pertencente ao sócio Filipe José Mo-
das Marques da Silva, e outra, no montante de 2 200 000$, perten-
cente à sócia Irene Jesus Martins.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, será exercida pela sócia Irene Je-
sus Martins, desde já nomeada gerente, bastando a sua intervenção
para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

2 � A gerência será exercida, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade
o texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida. Está conforme.

27 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10030220

REIGADO & MARQUES � SOCIEDADE DE RESTAURANTES
E HAMBURGUERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1846/
920702; identificação de pessoa colectiva n.º 502792914; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 15/
010905.

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

Cessação de funções da gerente Deolinda Maria Amaral Reigado,
por renúncia.

Data: 26 de Outubro de 2000.

Conferida. Está conforme.

27 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10030239

JOSÉ BENEDITO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 863/
681129; identificação de pessoa colectiva n.º 500369127; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of.
13/010905.

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

Cessação de funções da gerente Maria Laura da Silva Alves, por
renúncia.

Data: 21 de Junho de 2001.

Conferida. Está conforme.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10030204

JOSÉ BENEDITO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 863/
681129; identificação de pessoa colectiva n.º 500369127; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of.
12/010905.

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

Cessação de funções do gerente José Benedito Alves, por renún-
cia.

Data: 21 de Junho de 2001.

Conferida. Está conforme.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10030212

PENAMACOR

JULIBOTAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula n.º 94;
identificação de pessoa colectiva n.º 504256610; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 3/010925.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe, aumentou o
capital social de 1 000 000$, para 15 036 150$, subscrito em dinhei-
ro, sendo 6 616 870$ pelo sócio Júlio Maria da Silva Botas, e
1 854 820$ por cada um dos sócios Paulo David Ferreira da Silva,
Mário Rui Ferreira da Silva, Nuno Miguel Lopes da Silva e Dário
Miguel Lopes da Silva, respectivamente, e alterou o contrato de
sociedade, quanto aos artigos 3.º e 6.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas: uma, de
35 000 euros, pertencente ao sócio Júlio Maria da Silva Botas, e
quatro, iguais, de 10 000 euros, cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios Paulo David Ferreira da Silva, Mário Rui Ferreira da
Silva, Nuno Miguel Lopes da Silva e Dário Miguel Lopes da Silva.

ARTIGO 6.º

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

A sociedade fica vinculada, em todos os seus actos e contratos,
com a intervenção do sócio-gerente Júlio Maria da Silva Botas.

O texto actualizado do contrato da sociedade ficou depositado na
pasta respectiva.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Ana Maria Monteiro
Coutinho. 11122650

PROENÇA-A-NOVA

ANTÓNIO JESUS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 38/940721; identificação de pessoa colectiva n.º 502564075;
prestação de contas; registo: 573/010624.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776960

PUB-DISCOTECA, MISTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 66/950711; identificação de pessoa colectiva n.º 503451932;
prestação de contas; registo: 609/010629.

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

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776951

NEGRÃO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 139/991008; identificação de pessoa colectiva n.º 504668994;
prestação de contas; registo: 597/010629.

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

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776943

A. R. P. � AUTO RECONSTRUTORA PROENCENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 84/970124; identificação de pessoa colectiva n.º 503804169;
prestação de contas; registo: 589/010629.

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

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776935

MARIA DO ROSÁRIO CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 5/931229; identificação de pessoa colectiva n.º 502099810;
prestação de contas; registo: 583/010626.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776927

JOFAR � SOCIEDADE COMERCIAL DE FERRAGENS,
FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrí-
cula n.º 118/980729; prestação de contas; registo: 565/
010628.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776900

TABACARIA DA SORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 34/940517; identificação de pessoa colectiva n.º 502076151;
prestação de contas; registo: 538/010626.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776919

ANTÓNIO BARATEIRO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 10/931232; identificação de pessoa colectiva n.º 500632081;
prestação de contas; registo: 534/010626.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776897

TAVARES DA SILVA & NORUEGAS � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 110/980504; identificação de pessoa colectiva n.º 504142046;
prestação de contas; registo: 564/010628.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776870

PEREIRA POMBO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 30/940413; identificação de pessoa colectiva n.º 500696063;
prestação de contas; registo: 560/010628.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776862

SOBREICASA � CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 64/950519; identificação de pessoa colectiva n.º 503412465;
prestação de contas; registo: 593/010629.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776854

PROENCONTAS � CONTABILIDADE & GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 98/970814; identificação de pessoa colectiva n.º 503947776;
prestação de contas; registo: 525/010626.

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

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776838

RODRIGUES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 48/941025; identificação de pessoa colectiva n.º 502166703;
prestação de contas; registo: 522/010626.

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

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776846

TRANSPORTES CATARINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 11/940105; identificação de pessoa colectiva n.º 502527668;
prestação de contas; registo: 521/010626.

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

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776820

JOÃO BARATA RIBEIRO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 72/951113; identificação de pessoa colectiva n.º 503523445;
prestação de contas; registo: 536/010626.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776811

PROENÇA ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 56/950113; identificação de pessoa colectiva n.º 503327654;
prestação de contas; registo: 548/010627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776765

ADELINO DIAS DINIZ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 47/941024; identificação de pessoa colectiva n.º 503285692;
prestação de contas; registo: 551/010627.

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

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776773

SILVA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 53/941230; prestação de contas; registo: 606/010629.

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

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776781

CARLOS ALBERTO CORREIA HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 126/981216; identificação de pessoa colectiva n.º 504345745;
prestação de contas; registo: 520/010626.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776790

TOMAZ DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 42/940823; identificação de pessoa colectiva n.º 500560064;
prestação de contas; registo: 535/010626.

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
11776803

VILA DE REI

SAFEMATIC PORTUGAL � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 68/
970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503920592; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/010925.
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Certifico que foi alterado o objecto social e aumentado o capital
social da sociedade em epígrafe, com a quantia de 12 048 200$,
realizado em dinheiro, pelos sócios Fernando Manuel Dias Duque
e Manuel Diamantino Rodrigues Duque, sendo subscrito por cada
sócio 6 024 100$, com redenominação em euros; em consequên-
cia destas alterações, os artigos 2.º e 3.º passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a representação e reparação de
metalomecânica, importação e exportação, comércio de vedantes,
empanques mecânicos, sistema de lubrificação automática e sistemas
de filtragem. Actividades de serviços prestados relacionados com sil-
vicultura e a exploração florestal, corte e abate de árvores, transportes
rodoviários de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e está dividido em duas quotas de 50 000 euros, per-
tencentes uma a cada sócio.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Setembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ile-
gível.) 12401439

COIMBRA
ARGANIL

AUGUSTO PIRES DIAS FERRÃO, L.DA

Sede: Pombeiro da Beira

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 196/
810408; identificação de pessoa colectiva n.º 501142681; data da
apresentação: 010619.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe
foram depositados os documentos referentes à prestação de contas,
do exercício do ano de 2000, em 19 de Junho de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 14334569

GÂNDARA & IRMÃO, L.DA

Sede: Ponte da Mucela, São Martinho da Cortiça

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 103/
720710; identificação de pessoa colectiva n.º 500123888; data da
apresentação: 010619.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe
foram depositados os documentos referentes à prestação de contas,
do exercício do ano de 2000, em 19 de Junho de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 14334542

DIVISA � GABINETE DE CONTABILIDADE DE ARGANIL, L.DA

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 221/
820827; identificação de pessoa colectiva n.º 501304886; data da
apresentação: 010620.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe

foram depositados os documentos referentes à prestação de contas,
do exercício do ano de 2000, em 20 de Junho de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 14334577

CBB � GALERIA PUB, L.DA

Sede: Pinheiro do Jardim, Coja, Arganil

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 580/
010831; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010831.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que por escritura pública outorgada em
22 de Agosto de 2001, exarada a fls. 81, do livro n.º 70-D, do Car-
tório Notarial de Arganil, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelas cláusulas seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CBB � Galeria Pub, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Pinheiro do Jardim, freguesia de Coja, con-
celho de Arganil.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outra localidade do mesmo concelho ou
mudada para localidade de concelho limítrofe, e serem ainda cria-
das agências, sucursais, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou estrangeiro, bem como encerra-
das ou transferidas.

2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de pub-bar, fabri-
cação de objectos de arte e artesanato e comercialização dos mes-
mos, fabricação de artigos para ornamentação em faiança e grés fino.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$), e corresponde à soma de três qutoas: duas,
dos valores nominais de 2000 euros (400 964$), pertencentres uma
a cada um dos sócios, Cristina Maria Marques Bringel e Carlos
Bettencourt da Silva, e uma, de 1000 euros (200 482$), pertencente
à sócia Maria da Conceição Oliveira Maraues Bringel.

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, fica a cargo dos sócios Cristina Maria Marques Bringel e
Carlos Bettencourt da Silva, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em quasiquer actos e contratos são
necessárias as assianturas de dois gerentes ou de um gerente e de um
mandatário ou procurador com poderes para tal.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 14334585

VASCONCELOS & MATIAS � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial do Vale Zebras, Arganil

Capital social: 15 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 579/
010828; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/010828.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que por escritura pública outorgada em
28 de Agosto de 2001, exarada a fls. 8, do livro n.º 159-A, do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Coimbra, foi constituída a
sociedade em epígrafe a qual se rege pelas cláusulas seguintes:

Contrato de sociedade

No dia 28 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, José Paiva
Martinho, primeiro-ajudante em exercício, por motivo da respectiva
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notária, licenciada, Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal,
se encontrar de férias, compareceram como outorgantes:

1.º José António Alves Matias, contribuinte fiscal n.º 142744123,
casado com Josefina Marques Vasconcelos, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, natural da freguesia de Penalva de Alva, con-
celho de Oliveira do Hospital, onde reside na Rua de Francisco Saraiva
dos Santos, 1; e

2.ª Maria Fernanda Marques Vasconcelos, contribuinte fiscal
n.º 183622898, divorciada, natural da freguesia de Santa Isabel,
concelho de Lisboa, residente na Avenida do Dr. Francisco Sá Car-
neiro, bloco A Sul, 3.º, C, freguesia, concelho e cidade de Oliveira
do Hospital.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 4391079, de 14 de Janeiro de 1997,
e 6195936, de 8 de Novembro de 1995, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Coimbra.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vasconcelos & Matias � Indús-
tria de Confecções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial Vale de Ze-
bras, vila, freguesia e concelho de Arganil.

3 � A gerência da soceidade poderá, sem dependência de auto-
rização de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção de artigos de ves-
tuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros (equivalente a 3 007 230$) e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma, de
11 250 euros, pertencente ao sócio José António Alves Matias, e
uma, de 3750 euros, pertencente à sócia Maria Fernanda Marques
Vasconcelos.

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 nomeadas gerentes a sócia Maria
Fernanda Marques Vasconcelos e a não sócia Josefina Marques
Vasconcelos, casada, residente na Rua de Francisco Saraiva dos
Santos, 1, freguesia de Penalva de Alva, concelho de Oliveira do
Hospital.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, bastando
a de um deles para os actos de mero expediente.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários da sociedade,
mediante procuração espeficicando os respectivos poderes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao quíntuplo do capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a tota-
lidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral
que delibere o reembolso.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualqeur 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.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 14334518

EMPRESA DE A COMARCA DE ARGANIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 43/
541013; identificação de pessoa colectiva n.º 500095728; data da
apresentação: 010828.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe
foram depositados os documentos referentes à prestação de contas,
do exercício do ano de 2000, em 28 de Agosto de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 14334500

FERNANDO NEVES � EMPREITEIROS, L.DA

Sede: Pracerias, Celavisa, Arganil

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 430/
930806; identificação de pessoa colectiva n.º 503041736; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/010822.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que por escritura pública outorgada em
25 de Julho de 2001, exarada a fls. 128, do livro n.º 72-D, do Cartó-
rio Notarial de Arganil, Fernando das Neves e mulher, Maria Filomena
de Jesus Evaristo Neves, na qualidade de únicos e actuais sócios pro-
cederam ao aumento de capital na sociedade acima indicada:

Aumento e redenominação de capital social

No dia 25 de Julho de 2001, no Cartório Notarial de Arganil, pe-
rante mim, Maria Filomena Ferreira Nunes, respectiva primeira-aju-
dante, no pleno exercício de funções notariais, em virtude de a notá-
ria se encontrar em gozo de férias, compareceram como outorgantes
Fernando das Neves e mulher, Maria Filomena de Jesus Evaristo
Neves, naturais, ele da freguesia e concelho de Góis, ela da freguesia
de Celavisa, concelho de Arganil, onde residem no lugar de Pracerias.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Disseram os outorgantes que são os únicos sócios da sociedade comer-

cial por qutoas que gira sob a firma Fernando Neves � Empreiteiros, L.da,
com sede no lugar de Pracerias, freguesias de Celavisa, concelho de
Arganil, pessoa colectiva n.º 503041734, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Arganil sob o n.º 430, com o capital social inte-
gralmente realizado e registado de 1 000 000$, distribuído por duas
quotas: uma, do valor nominal de 900 000$, pertencente ao sócio Fer-
nando das Neves, e outra, do valor nominal de 100 000$, pertencente à
sócia Maria Filomena de Jesus Evaristo Neves.

Que, pela presente escritura deliberam e procedem ao seguinte:
a) Aumentam o capital social, de 1 000 000$ para 10 024 100$, no

montante, portanto, de 9 024 100$, susbcrito e realizado por entradas
em numerário, por eles sócios, na proporção das respectivas quotas,
ou seja, pelo sócio Fernando das Neves, a quantia de 8 121 690$ e
pela sócia Maria Filomena de Jesus Evaristo Neves a quantia de
902 410$, importâncias com que cada um reforça a respectiva quota;

b) Redenominam o capital social da mesma sociedade para euros,
através da aplicação do método padrão, nos termos e para os efei-
tos do Decreto-Lei n.º 343/98, de 6 de Novembro, o qual passa a ser
do valor de 50 000 euros; e

c) Alteram o artigo 3.º do pacto social daquela sociedade, cuja
nova redacção passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, cor-
respondente à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
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45 000 euros, pertencente ao sócio Fernando das Neves, e outra do
valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Maria Filomena de
Jesus Evaristo Neves.

Disse ainda o outorgante marido que na qualidade de único ge-
rente da sociedade, declara que as importâncias do reforço se encon-
tram integralmente realizadas, tendo já dado entrada na caixa social,
não sendo exigível pela lei, pelo contrato ou pela deliberação, a re-
alização de outras entradas.

O texto do pacto, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta da respectiva sociedade.

Conferida. Está conforme.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 14334496

M. T. A. � MOVIMENTO DE TERRAS DO ALVA, L.DA

Sede: Vilarinho Alva, Pombeiro da Beira

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 396/
920212; identificação de pessoa colectiva n.º 502704497; data da
apresentação: 010615.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe
foram depositados os documentos referentes à prestação de contas,
do exercício do ano de 2000, em 15 de Junho de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 14334526

ANTÓNIO AUGUSTO DE JESUS HENRIQUES & C.A, L.DA

Sede: Vale de Zebras, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 204/
820125; identificação de pessoa colectiva n.º 501238395; data da
apresentação: 010619.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe
foram depositados os documentos referentes à prestação de contas,
do exercício do ano de 2000, em 19 de Junho de 2001.

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 14334534

CANTANHEDE

ATENA, JOALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 494/890515; identificação de pessoa colectiva n.º 502179597;
data da apresentação: 010629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311182

G. P. � INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1244/010223; identificação de pessoa colectiva n.º 502476117;
data da apresentação: 010629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311247

CUNHA � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 418/
870311; identificação de pessoa colectiva n.º 501795162; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311190

ANTÓNIO FERNANDO REIS DE JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 898/970702; identificação de pessoa colectiva n.º 503912271;
data da apresentação: 010629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311239

RUN�S � ARTIGOS DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1093/990818; identificação de pessoa colectiva n.º 504630911;
data da apresentação: 010629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311220

HEGOLAR � SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 985/980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504177532;
data da apresentação: 010629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mes-
quita Canário. 13311328

ÁGUAS CLARAS � CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1163/000505; identificação de pessoa colectiva n.º 504907131;
data da apresentação: 010629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311212

FILIPE DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1149/000229; identificação de pessoa colectiva n.º 504891979;
data da apresentação: 010629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311166
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GANDIMO � IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 652/
930113; identificação de pessoa colectiva n.º 502920319; data da
apresentação: 010629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311158

SANTOS E SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 216/770301; identificação de pessoa colectiva n.º 500659931;
data da apresentação: 010629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311174

NORA & CRAVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 227/770628; identificação de pessoa colectiva n.º 500654948;
data da apresentação: 010629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311255

M. F. LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 145/690407; identificação de pessoa colectiva n.º 500172552;
data da apresentação: 010629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311280

SANTOS, PINTO & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1053/990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504350510;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/010911.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação.

Data da aprovação das contas: 18 de Junho de 2001.

11 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13310925

ENDUÍDOS GIL MENDES � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MASSAS DE ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1245/010226; identificação de pessoa colectiva n.º 505321840;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/010919.

Certifico que foi feito o registo de mudança de sede para o
lote 12 da Zona Industrial da Tocha, freguesia da Rocha, concelho
de Cantanhede.

24 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mes-
quita Canário. 13311298

MOBIPEÇAS � COMÉRCIO DE BICICLETAS, MOTOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1326/010919; identificação de pessoa colectiva
n.º 505674165 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 14/010919.

Certifico que, entre Joaquim Pessoa da Silva e mulher, Paula
Maria Pereira da Costa, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOBIPEÇAS � Comércio de
Bicicletas, Motos e Acessórios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola, 33, lugar e
freguesia de Outil, concelho de Cantanhede.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de bicicletas, motos e
acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas, iguais, dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Joaquim Pessoa da Silva e Paula
Maria Pereira da Costa.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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 forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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.
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Disposição transitória

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

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mes-
quita Canário. 13311336

MICAMARTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1201/001020; identificação de pessoa colectiva n.º 505030144;
data da apresentação: 010629.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício do ano de 2000.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311204

GNOSIS � INFORMÁTICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 902/970721; identificação de pessoa colectiva n.º 503931691;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 12 e 13/010919.

Certifico que foi feito o registo de cessação das funções de gerente
de João Carlos Oliveira Marques dos Santos Cavadas, por renúncia,
em 20 de Junho de 2001, e foi reforçado o capital com a quantia de
602 410$, e o contrato foi totalmente alterado, tendo ficado com a
seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma GNOSIS � Informática, Socie-
dade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na cidade, freguesia e con-
celho de Cantanhede, na Rua Marquês de Marialva, 30.

2 � Por deliberação da gerência, a sede social pode ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, podendo
ainda a gerência estabelecer filiais ou delegações em qualqeur pon-
to do País.

2.º

O seu objecto social consiste em consultoria e programação in-
formática, outras actividades conexas à informática.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, rerepresentado por uma única quota de igual valor no-
minal, pertencente a ele sócio, Vítor António Barradas Simões.

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução, fica a cargo dele
sócio, desde já nomeado gerente, que vincula por si só a sociedade
em todos e quaisquer actos.

5.º

O sócio poderá decidir celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade nos termos legais.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria Odete Pais Mes-
quita Canário. 13311310

ALCIDES DOS SANTOS ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1325/
010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505585839 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/010918.

Certifico que, entre Alcides dos Santos Antunes e Graciete Nunes
dos Santos Vidal Antunes, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alcides dos Santos Antunes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Cantanhede, sem
número, lugar de Quinta da Ferreira, freguesia de Covões, concelho
de Cantanhede.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de peixe,
crustácios e molúsculos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas, iguais, dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Alcides dos Santos Antunes e
Graciete Nunes dos Santos Vidal Antunes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Disposição transitória

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

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Conceição Maria Bes-
sa da Silva Branco. 13311131

RICARDO MACEDO ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1323/
010914; identificação de pessoa colectiva n.º 505671280 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/010914.

Certifico que, entre Maria de Fátima Silva Costa Macedo Abran-
tes e Ricardo Emanuel Silva Costa de Macedo Abrantes, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ricardo Macedo Abrantes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Conselheiro Ferreira
Freire, edifício BTA, 2.º, freguesia, concelho e cidade de Cantanhede.
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3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de clínica de medi-
cina dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma, de 500 eu-
ros, pertencente à sócia Maria de Fátima Silva Costa Macedo Abran-
tes, e uma, de 4500 euros, pertencente ao sócio Ricardo Emanuel
Silva Costa de Macedo Abrantes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Ricardo
Emanuel Silva Costa de Macedo Abrantes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

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

18 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Conceição Maria Bes-
sa da Silva Branco. 13311093

MOISÉS PESSOA NORA � COMÉRCIO DE OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 936/971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504047973;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/010918.

Certifico que o capital foi reforçado com a quantia de 602 410$
e o contrato foi parcialmente alterado, tendo, por consequência, sido
alterados os artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º, passando a ter a seguinte
redacção:

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a retalho
de artigos de ouro, prata e relógios; e exploração de minimercado.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde
à soma de duas quotas, iguais, dos valores nominais de 2500 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Moisés Pessoa Nora
e Maria Lucília Cardoso Gentil.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio Moisés Pessoa Nora,
e sendo nomeada gerente, a partir de hoje, a sócia Maria Lucília
Cardoso Gentil.

5.º

Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos, basta
a intervenção de um gerente.

6.º

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

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

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

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Conceição
Maria Bessa da Silva Branco. 13311140

FIGUEIRA DA FOZ

CAVALEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1238; identificação de pessoa colectiva n.º 502000058; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 10/010914.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 21 000 000$ para 200 000 euros, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 3.º e ainda os artigos 1.º, 2.º, 4.º e 7.º do respecti-
vo contrato, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cavaleiro & C.a, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Cabecinho, 30, lugar
de Serra das Alhadas, freguesia de Alhadas, concelho da Figueira
da Foz.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, em qualquer ponto do País e estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim e como actividade acessória o arrendamento e exploração de bens
imóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 200 000 euros e corresponde à soma
de duas quotas, iguais, dos valores nominais de 100 000 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Arnaldo José Fernandes
Cavaleiro e Carlos António Fernandes Cavaleiro.

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, mantendo-se nomeados gerentes os sócios Arnaldo
José Fernandes Cavaleiro e Carlos António Fernandes Cavaleiro.

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

3 � Compreendem-se incluídos nos poderes de gerência os de
comprar, alienar ou onerar veículos automóveis.

7.º

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

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

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

Conferida, está conforme.

24 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 16432150

ALAVANCA INDUSTRIAL � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 338/710513; identificação de pessoa colectiva n.º 500012628.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral, da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394623

HEALTH CLUB SOL PRAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2197/980722; identificação de pessoa colectiva n.º 504207830.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral, da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394658

DISCOFOZ � EMPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1922/960229; identificação de pessoa colectiva n.º 503590967.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral, da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394640

CARFIR � SOCIEDADE DE FERRAGENS, EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1839/950530; identificação de pessoa colectiva n.º 503427969;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/010913.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 400 000$ para 5000 euros, tendo, em consequência, sido alterado
o artigo 4.º e ainda o artigo 2.º do respectivo contrato, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da República, 198, 1.º, fre-
guesia de São Julião da Figueira da Foz, cidade e concelho da Fi-
gueira da Foz, a qual poderá ser transferida para qualquer outro
local, dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe por simples
deliberação da gerência.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente susbcrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quoas, de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios, Carlos Filipe dos Reis e Cremilde Pereira
Reis Soares.

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

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 16432118

RUI BETÃO � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1770/941123; identificação de pessoa colectiva n.º 503307157;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 3/010914.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de cessação de funções do gerente João Pedro
Condeixo Colaço Dias, por renúncia.

Data: 10 de Agosto de 2001.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 16432142

CALÇADO JS � JOAQUIM M. N. M. SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2704/010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505726416;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010918.

Certifico que Joaquim Manuel das Neves Marques da Silva, ca-
sado com Maria Manuela Monteiro Freitas Marques da Silva, na
comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Calçado JS � Joaquim M. N. M.
Silva, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na 1.ª travessa da Rua da
Senhora da Encarnação, 48, na vila e freguesia de Buarcos, conce-
lho da Figueira da Foz.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede so-
cial ser mudada para qualquer outro lugar do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar agências, sucur-
sais, filiais e outras formas de representação, em qualquer ponto do
País.

2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso e a retalho de
calçado para homem, senhora e criança e artigos de couro.

3.º

O capital social, integralmente susbcrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único Joaquim Manuel das Neves Marques
da Silva.

§ único. Poderá o sócio efectuar prestações suplementares até ao
quíntuplo do capital social.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence ao só-
cio, desde já nomeado gerente, ou a pessoas estranhas à sociedade
que venham a ser designadas pelo sócio.

2 � A soceidade, em todos os actos e contratos e mesmo os de
mero expediente, obriga-se com a assiantura de um gerente.

5.º

A sociedade poderá adquirir quotas em sociedades de responsa-
bilidade limitada com objecto diferente, desde que não fique na si-
tuação de sócio único dessa sociedade.
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6.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a socidedade negócios que
sirvam à prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 16432185

CARFIR � SOCIEDADE DE FERRAGENS, EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1839/950530; identificação de pessoa colectiva n.º 503427969.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia ge-
ral, da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere o
artigo 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria
Janeiro Rodrigues Soares. 16394356

MIRANDA DO CORVO

MIRIMÓVEL � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 217/950721; identificação de pessoa colectiva n.º 503458104.

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

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Céu Marques Moreira. 16418212

ELECTRIFICADORA MIRANDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 250/970312; identificação de pessoa colectiva n.º 503844705.

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

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Céu Marques Moreira. 12383368

CAPRI � CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 204/950209; identificação de pessoa colectiva n.º 503356093.

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

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Céu Marques Moreira. 16418174

B. T. R. � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrí-
cula n.º 274/980129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504057588.

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

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Céu Marques Moreira. 16418182

ANTÓNIO SIMÕES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 43/591223; identificação de pessoa colectiva n.º 500026610.

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

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Céu Marques Moreira. 16418190

LINO LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 115/900622; identificação de pessoa colectiva n.º 500553254.

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

13 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria do
Céu Marques Moreira. 16418239

ÉVORA
ARRAIOLOS

FERNANDO FREIXA & ALFREDO FREIXA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Nova, 12, Santana do Campo,
freguesia e concelho de Arraiolos

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula
n.º 249/010927; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/010927.

Certifico que, entre Fernando Manuel Chapanito Freixa, casado
com Maria Adelina dos Santos Rocha Freixa, na comunhão de ad-
quiridos, Rua Nova 12, Santana do Campo, Arraiolos, e Alfredo José
Chapanito Freixa, casado com Deolinda Maria Cordeiro do Carmo,
na comunhão de adquiridos, Rua Nova 10, Santana do Campo,
Arraiolos, foi celebrado o seguinte contrato de sociedade:

1.º

A sociedade adopta a firma de Fernando Freixa & Alfredo
Freixa � Construções, L.da, e a sua duração é por tempo indetermi-
nado.

2.º

A sociedade tem a sua sede social na Rua Nova, 12, em Santana
do Campo, freguesia e concelho de Arraiolos.

§ único. Por simples deliberação de gerência, a sede social pode-
rá ser deslocada, dentro do mesmo concelho, assim como poderão
ser criadas sucursais ou delegações.

3.º

A sociedade tem por objecto construções civis e obras públicas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, de igual valor,
uma de cada um dos sócios.

5.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos dois sócios que, desde
já, ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser fixado em assembleia geral, bastando a assinatura de qual-
quer um dos gerentes para obrigar a sociedade, em todos os seus
actos.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, mediante deliberação da assem-
bleia geral, prestações suplementares de capital até ao máximo do
triplo do capital social à data da deliberação.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 257 � 6 de Novembro de 2001 23 650-(61)

7.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 � A cessão de quotas a estranhos à sociedade, depende do

consentimento da mesma, à qual é conferido o direito de preferên-
cia na aquisição, direito esse que, não sendo exercido pela sociedade,
é atribuído aos sócios não cedentes.

8.º

Aos gerentes fica expressamente proibido obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor, e, em geral em qualquer do-
cumento ou acto de responsabilidade e interesses alheios aos negó-
cios sociais.

§ único. A sociedade não pode ser responsabilizada por actos
praticados pelos gerentes contra o disposto neste artigo.

9.º

As assembleias gerais deverão ser convocadas por via directa, com a
assinatura do conhecimento, ou por carta registada, dirigida aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias, em todos os casos em que a lei
não exigir outra forma.

10.º

Para todas as questões entre os sócios e entre estes e a sociedade,
emergentes do presente contrato, é exclusivamente competente o foro
da Comarca de Arraiolos.

Disposição transitória

Ficam os gerentes, desde já, autorizados a efectuarem os levanta-
mentos necessários da conta aberta em nome da sociedade, na Cai-
xa Geral de Depósitos, agência em Arraiolos.

Está conforme.

27 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Tirapicos Pacheco Barreiros. 14580888

ÉVORA

AGRIPINHEIRO � ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: Quinta de S. Caetano, Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2188/
980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504091034; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 17/010924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é for-
mado por cinco quotas de valor nominal de 1000 euros, pertencen-
tes a cada um dos sócios, José Luís Pinheiro Coutinho Leal da Costa,
José Francisco Pinheiro Coutinho Leal da Costa, José Miguel Pinhei-
ro Coutinho Leal da Costa, José Filipe Pinheiro Coutinho Leal da
Costa e José Manuel Pinheiro Coutinho Leal da Costa.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua re-
dacção actualizada.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555383

T TERRA � AUDITORIA, PROJECTO E TÉCNICAS
AMBIENTAIS, L.DA

Sede: Rua de Adriano Correia de Oliveira, 6, 7000 Évora

Capital social: 1 100 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1462/
941217; identificação de pessoa colectiva n.º 502676718; averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 10/
010924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerência de Maria Helena Vieira Pereira
Guerra, por renúncia de 6 de Setembro de 2001.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555375

CABANAS � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS, L.DA

Sede: Quinta de S. Caetano, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1068/
880115; identificação de pessoa colectiva n.º 501922580; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 19/010924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é for-
mado por cinco quotas de valor nominal de 1000 euros, pertencen-
tes a cada um dos sócios, José Luís Coutinho Leal da Costa, José
Francisco Pinheiro Coutinho Leal da Costa, José Miguel Pinheiro
Coutinho Leal da Costa, José Filipe Pinheiro Coutinho Leal da Costa
e José Manuel Pinheiro Coutinho Leal da Costa.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua re-
dacção actualizada.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555405

GOMES & CONDUTO, L.DA

Sede: Rua do Raimundo, 50, rés-do-chão, S. Pedro,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 657/
781011; identificação de pessoa colectiva n.º 500808040; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 18/010924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 500 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é for-
mado por duas quotas de valor nominal de 2500 euros, pertencen-
tes aos sócios Miguel Domingos Gomes e Aguinaldo Vieira Ramos
Conduto.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo, na sua re-
dacção actualizada.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 13555391

REGUENGOS DE MONSARAZ

IMOALQUEVA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 389/010924; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/010924.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que a mesma
foi constituída por António Domingos Sanches Reganha e mulher,
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Antónia Carvalho Martins Reganha, casados na comunhão de adqui-
ridos, Rua de Zeca Afonso, 13, Reguengos de Monsaraz, por escritura
lavrada em 17 de Setembro de 2001, de fls 1 v.º a fls. 2 v.º, do livro
n.º 91-D, do Cartório Notarial deste concelho, a qual se rege pelas
cláusulas seguintes:

1.ª

1 � A sociedade adopta a firma IMOALQUEVA � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � Tem a sua sede à loja 2.5, 1.º, Centro Comercial Pérola, Rua
de João de Deus, 14, na vila, na freguesia e concelho de Reguengos
de Monsaraz.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho li-
mítrofe.

2.ª

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

3.ª

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das quotas seguintes: uma, de 2500 eu-
ros, pertencente à sócia Antónia Carvalho Martins Reganha, e uma,
de 2500 euros, pertencente ao sócio António Domingos Sanches
Reganha.

4.ª

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 20 000 euros.

5.ª

1 � A gerência da sociedade, designada em assembleia geral, é
ou não remunerada, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fer-
nando Rosa Valente Pereira. 12571075

VIANA DO ALENTEJO

TÁXI FRANCISCO A. ROMÃO & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrí-
cula n.º 187/010921; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/010921.

Certifico que, por escritura de 20 de Junho de 2001, lavrada a
fls. 13, do livro n.º 114-F. do 2.º Cartório Notarial de Évora, foi
constituída, entre Francisco António Romão e Deolinda Francelina
Magro, a sociedade comercial por quotas em epígrafe, que se rege-
rá pelos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Francisco A. Romão &
Esposa, L.da, tem a sua sede social na Rua do Padre Luís António
da Cruz, 71, vila, freguesia e concelho de Viana do Alentejo, e
durará por tempo indeterminado.

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

2.º

A sociedade tem por obejcto a exploração da indústria de trans-
portes em automóveis ligeiros de aluguer.

3.º

1 � O capital social, integralmente susbcrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no
igual valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Francisco
António Romão que, desde já, fica nomeado gerente.

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

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

5.º

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

6.º

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

7.º

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

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.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante em exercício, Alice da
Ceonição Pinto Lopes Grilo. 11660333

VILA VIÇOSA

DIAMOND SERVICE PORTUGUESA
FERRAMENTAS DIAMANTADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 236/900507; identificação de pessoa colectiva n.º 502348445;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 1 e 2/010906.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação das funções de gerente do ex-sócio João Carlos Guia
Falcato Alves. Causa: falecimento. Data: 4 de Julho de 2001.

2.º Nomeação de gerente � Pedro Duarte Abelho Grego Esteves.
Data: 26 de Julho de 2001.

Está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria da Conceição
Menino de Ouro Azeitona Martins. 16636520

FARO
ALBUFEIRA

JOSÉ MÁRIO MATEUS � COMÉRCIO DE PEIXE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2469/010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505673495;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010917.

Certifico que por escritura lavrada em 11 de Setembro de 2001,
fls. 13, do livro n.º 63-A, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
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lidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Mário Mateus � Comér-
cio de Peixe, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Aleixo, 11-A,
na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de peixe, marisco,
crustáceos e molúsculos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementrares
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.

20 de Setembro de 2001. � O Conservador, Lourenço Pires
Mendonça. 10009264

JOSÉ ÂNGELO & JOÃO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2472/010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505658623;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/010919.

Certifico que, por escritura lavrada em 14 de Setembro de 2001,
fls. 57, do livro n.º 63-A, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, cujos sócios são José dos Santos Ângelo, Viiviane Rita
Zamora Angeleau, João Francisco da Silva e Maria Margarida Mar-
tins da Silva Ângelo e Silva, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Ângelo & João Silva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Dumfermeline, lote 11,
loja F, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda, arrendamento
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Administração
e gestão imobiliária e serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), en-
contra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de quatro quotas, iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios José dos San-
tos Ângelo e João Francisco da Silva.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

27 de Setembro de 2001. � O Conservador, Lourenço Pires
Mendonça. 10009310

ESTRELA DA MARINA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2270/001219; identificação de pessoa colectiva n.º 505247640;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 18 e 19/010919.

Certifico que por escritura lavrada em 17 de Setembro de 2001,
fls. 87, do livro n.º 63-A, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, Maria Albertina Rosa Rodrigues
Cova, renunciou às funções de gerente, em 17 de Setembro de 2001,
e posteriormente foi feita a transformação de sociedade, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Estrela da Marina � Táxis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Aldeia das Amendoeiras,
lote 70, no sítio de Caliços, freguesia e concelho de Albufeira.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de aluguer em veículo
automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente susbcrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à
soma de duas quotas: uma, no valor nominal de 3750 euros, perten-
cente ao sócio Hélder Manuel Arez da Cruz, e outra, no valor no-
minal de 1250 euros, pertencente ao sócio Policarpo José Martins
Coelho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de quatro vezes o valor do capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os dois sócios e o não
sócio José António Cabrita de Sousa, casado, natural da freguesia e
concelho de Albufeira, onde habitualmente reside no sítio de
Alpouvar.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, 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.

Às quotas cedidas corresponde o valor fiscal respectivamente de
828 297$ e 276 099$.

28 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
dalena Avó. 10009337

HARRY WARNER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 238/
851030; identificação de pessoa colectiva n.º 501063943; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 15/010911.

Certifico que por escritura lavrada em 21 de Agosto de 2001,
fls. 17, do livro n.º 157-C, do 2.º Cartório Notarial de Faro, foi al-
terado o artigo 3.º da sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 500 000$,
dividido em três quotas: uma, do valor nominal de 200 000$, perten-
cente ao sócio Manuel António Ferreira dos Santos; uma, do valor
nominal de 200 000$, pertencente à sócia Ilda Maria Martins Pereira
dos Santos, e outra, do valor nominal de 100 000$, pertencente à sócia
VEGABAR � Investimentos Turísticos, L.da

25 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
dalena Avó. 10009230

LEOTE & LEOTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 217/
850802; identificação de pessoa colectiva n.º 501492593; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 23/010913.

Certifico que se encontra depositada, na pasta respectiva, a cópia
da escritura lavrada em 28 de Agosto de 2001, fls. 95, do livro
n.º 86-E, no Cartório Notarial de Albufeira, na qual foi dissolvida
a sociedade em epígrafe, não tendo a mesma activo nem passivo.

Data da aprovação das contas: 30 de Março de 2001.

25 de Setembro de 2001. � O Conservador, Lourenço Pires
Mendonça. 10009272

PRAZERES & BAILOTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2055/
991123; identificação de pessoa colectiva n.º 504644521;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 4; núme-
ros e data das apresentações: 4 a 7/20010918.

Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva da so-
ciedade, o texto da escritura de 27 de Junho de 2001, pela qual Joa-
quim Fernando Silva dos Prazeres, renunciou à gerência em 27 de
Junho de 2001, que também autorizou a manutenção do apelido
Prazeres.

Mais certifico que, pela mesma escritura foram alterados os arti-
gos 3.º e 4.º, que se regem pelo seguinte contrato:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma do valor nominal de 2500 euros, perten-
cente ao sócio, Carlos Alberto Morgado Bailote, e outra no valor
nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Susana Maria da Silva
Santos Bailote.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Carlos Alberto
Morgado Bailote, que se confirma na gerência e à sócia Susana
Maria da Silva Santos Bailote, que fica desde já nomeada gerente.

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

26 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Carmen Morades Za-
carias Lopes da Silva. 10009280

XAVIER & XAVIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2471/
20010919; identificação de pessoa colectiva n.º 505658313; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/20010919.

Certifico que, por escritura lavrada em 14 de Setembro de 2001,
fl. 55, do livro 63-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe,
cujos sócios são: Francisco de Sousa Xavier e Zélio Manuel Santos
Sousa Xavier, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Xavier & Xavier, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Mosqueira, fregue-

sia e concelho de Albufeira.
3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-

cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em terraplanagens, escavações,
movimentação de terras, compra e venda de materiais de construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 9980 euros (equivalente a 2 000 810$), en-
contra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde a soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

27 de Setembro de 2001. � A Escriturária-Superior, Maria Mada-
lena Avó. 10009302

RESTAURANTE PARAÍSO DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2470/
20010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505727226; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 19/20010918.

Certifico que, por escritura lavrada em 18 de Setembro de 2001,
fl. 99, do livro 63-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante Paraíso do Algarve, L.da.
1 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Cabanita, freguesia

de Paderne, concelho de Albufeira, com endereço postal na caixa
postal n.º 210-P.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração hoteleira, nomea-
damente de restaurante e de bar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros (equivalente a 2 004 820$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde a soma
de duas quotas iguais, pertencendo uma a cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante máximo de 20 vezes o capital social e estes
poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta carecer, mediante
as condições de juro e reembolso a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente, excepto para a
aquisição ou alienação de imóveis ou veículos automóveis, em que
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

É expressamente vedado aos sócios obrigar a sociedade em actos
ou contratos que não digam respeito aos negócios sociais da mes-
ma, tais como abonações, fianças ou letras de favor.

27 de Setembro de 2001. � A Escriturária-Superior, Maria Ma-
dalena Avó. 10009299

CASTRO MARIM

IRMÃOS VASQUES, L.DA

Sede: Sítio de São Bartolomeu, Castro Marim

Conservatória do Registo Comercial de Castro Marim. Matrícula
n.º 2/850418; identificação de pessoa colectiva n.º 501543678;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 4/010910.

Certifico que, por escritura de 20 de Agosto de 2001, lavrada no
Cartório Notarial de Vila Real de Santo António, de fl. 117, do livro
27-E, em relação à sociedade em epígrafe, foi cancelada a matrícula
com o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação;
Data da aprovação: 20 de Agosto de 2001.

Ficou depositado na pasta respectiva o referido documento.

Está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, em substituição legal da Conservadora, José
António Gonçalves da Conceição. 10667709

FARO

PREDIJARDIM � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Alportel, 42-A, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4480/
20010823; identificação de pessoa colectiva n.º 505658046; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20010823.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, e por escri-
tura de 23 de Agosto de 2001, a fl. 31, do livro n.º 61-A, Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, DGRN,
que Maria Isabel Teixeira Gonçalves, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PREDIJARDIM � Mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Alportel, 42-A, fre-
guesia de São Pedro, cidade e concelho de Faro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária, administra-
ção e gestão imobiliária, prestação de serviços conexos à transacção,
arrendamento ou trespasse de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à só-
cia ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

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.

(Sem Assinatura) 16852664

ISABEL VICENTE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Arnaldo Vilhena, lote 2, 1.º, F,
freguesia da Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4481/
20010823; identificação de pessoa colectiva n.º 505639548; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 46/20010823.
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Certifico que, com relação à sociedade unipessoal em epígrafe, e
por documento particular no, Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, DGRN, que Isabel Maria da Silva Pires
Vicente, constituiu a sociedade unipessoal, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a denominação de Isabel Vicente,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Dr. Arnaldo Vilhena, lote 2, 1.º,
letra F, freguesia da Sé, concelho de Faro.

3 � Durará por tempo indeterminado e tem o seu início nesta
data.

ARTIGO 2.º

Objecto social

Tem por objecto a exploração de clínicas médicas.

ARTIGO 3.º

Capital social e quotas

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, constituído na totalidade por uma quota única daquele mon-
tante, pertencente à sócia Isabel Maria da Silva Pires Vicente.

ARTIGO 4.º

Gerência, representação e forma de obrigar a sociedade

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à só-
cia Isabel Maria da Silva Pires Vicente, que fica, desde já, nomeada
gerente.

2 � A sociedade será validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos nos seguintes casos:

a) Pela assinatura do gerente;
b) Pela assinatura dos procuradores da sociedade, dentro dos li-

mites do respectivo mandato.

23 de Agosto de 2001. � (Assinatura ilegível.) 16852672

LAGOA

RAMOS & F. RAMOS, L.DA

Sede: Recinto do Aviário, 1, Quinta de São Pedro,
freguesia de Estômbar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1515/
200701; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
200701.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) José Manuel Ramos Silva, divorciado, com uma quota de
3400 euros;

b) Maria Fernanda Ramos Silva Cotovio, casada no regime de
comunhão de adquiridos com Paulo Jorge Vicente Correia Cotovio,
com uma quota de 1600 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ramos & F. Ramos, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede no Recinto do Aviário, 1, Quinta

de São Pedro, freguesia de Estômbar, concelho de Lagoa.
3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-

cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serralharia, construção civil
e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas:

Uma no valor nominal de 3400 euros, pertencente ao sócio José
Manuel Ramos Silva; e

Outra no valor nominal de 1600 euros, pertencente à sócia Maria
Fernanda Ramos Silva Cotovio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 16765222

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

Sede: Rua do Poeta António Aleixo, lote J,
Quinta de São Pedro, Mexilhoeira da Carregação,

freguesia de Estômbar, concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1512/
010713; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
010713.
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Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócios:

a) Fernando Augusto Borralho Lourenço, casado com Cristina
Alexandra Pico Moreira da Silva Borralho Lourenço, no regime de
comunhão de adquiridos, com uma quota de 2500 euros;

b) Carlos Manuel Barão Marreiros, casado com Carla Sílvia Moreira
Silva Marreiros, no regime de comunhão de adquiridos, com uma quota
de 2500 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AUTOSUESTE � Manutenção
e Reparação de Veículos Automóveis, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Poeta António Aleixo,
lote J, Quinta de São Pedro, Mexilhoeira da Carregação, freguesia
de Estômbar, concelho de Lagoa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção e reparação de
veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 16765206

GUILLAUME BROERTJES � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Gaveto da Rua de Mouzinho de Albuquerque
com os Bombeiros Voluntários de Lagoa, na cidade,

freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1514/
010717; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/010717.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único: Guillaume Willem Broertjes, solteiro, maior, com a
única quota de 5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Guillaume Broertjes � Media-
ção Imobiliária, Unipessoal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede no Gaveto da Rua de Mouzinho
de Albuquerque com os Bombeiros Voluntários de Lagoa, na cida-
de, freguesia e concelho de Lagoa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação na compra e venda
de bens imobiliários ou para a constituição de quaisquer direitos reais
sobre os mesmos, para o seu arrendamento, bem como na prestação
de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos
complementares 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, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 16765184

EXTINLAGOA � COMÉRCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Francisco L. M. Veloso, n.º 3, loja 3,
na cidade, freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1513/
010716; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
010716.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
única sócia: Lurdes Estorinho Rodeira Silva Rocha, casada com
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Arlindo da Silva Rocha, no regime de comunhão de adquiridos, com
a única quota de 5000 euros, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EXTINLAGOA � Comércio de
Material de Segurança, Unipessoal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco L. M.
Veloso, n.º 3, loja 3, na cidade, freguesia e concelho de Lagoa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação,
representação e manutenção de material de prevenção, protecção e
segurança. Comércio de papelaria, nomeadamente revistas, jornais e
tabacos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à só-
cia única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
la decidir.

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

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes a sócia e o não sócio
Arlindo da Silva Rocha, casado, residente na Urbanização dos Va-
les, lote 3, 1.º, esquerdo, na cidade, freguesia e concelho de Lagoa.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 16765176

LAVERRAP � LAVANDARIAS DO BARLAVENTO ALGARVIO, L.DA

Sede: Sítio das Marinhas, freguesia do Parchal,
concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1360/
000218; identificação de pessoa colectiva n.º 504836870.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º Of. 9/

010726 � Cessação das funções da gerência, Óscar Alberto Fun-
cheira, por renúncia a partir de 4 de Maio de 2001;

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 10/010726 � Alteração parcial do
contrato;

Artigos alterados: 4.º e 7.º;

ARTIGO 4.º

O capital social, integrado, realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à quota do sócio, Jorge da Cruz.

ARTIGO 7.º

§ 1.º A administração e a representação da sociedade, em juízo e
fora dele, será exercida pelo sócio, Jorge da Cruz, já nomeado ge-

rente, e com ou sem remuneração conforme for deliberado em as-
sembleia geral, obrigando-se a sociedade com a sua assinatura.

§ 2.º (Mantém-se.)

Foi depositado o documento legal.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 16765230

PROFICIÊNCIA � CONTABILIDADE, INFORMÁTICA
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Fonseca de Almeida,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 779/
911105; identificação de pessoa colectiva n.º 502262982.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 5, apresentação n.º 1/010705 � Alteração parcial do

contrato com aumento de capital e redenominação do capital em
euros;

Artigo alterado: 3.º;
Montante do aumento: 602 410$ realizado em dinheiro e subscrito

pelos sócios e na proporção das suas quotas: o sócio José Manuel
Amores dos Santos, entra com mais 301 205$, passa a ter uma quota
de 501 205$, a sócia Elsa Maria de Oliveira Fernandes, entra com
mais 301 205$, passa a ter uma quota de 501 205$.

Capital após o aumento: 5000 euros:
a) José Manuel Amores dos Santos, com uma quota de 2500 euros;
b) Elsa Maria de Oliveira Fernandes, com uma quota de 2500 euros.

Foi depositado o documento legal.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 16764021

BELA ÉPOCA � RESIDÊNCIAS DE LUXO, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, n.º 15-A,
freguesia e concelho de Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa. Matrícula n.º 1102/
960703; identificação de pessoa colectiva n.º 503691518.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Inscrição n.º 8, apresentação n.º 4/010412 � Alteração parcial do

contrato e redenominação do capital para euros;
Artigos alterados: 3.º, 4.º e 8.º;

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Largo de 5 de Outubro, n.º 9-
10, 1.º, na vila, freguesia e concelho de Lagoa.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
54 867,76 euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal
de 27 433,88 euros, pertencendo uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade compete à sócia Jane Elizabeth
Cockayne, desde já designada gerente.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura da sócia gerente.
3 � A gerência será ou não remunerada, conforme deliberação da

assembleia geral, ficando desde já dispensada de prestar caução.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 5/010418 �
Cessação das funções da gerência, Isabel Leonor Ramos Varandas,
por exoneração a partir de 31 de Janeiro de 2001.

Foi depositado o documento legal.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 16765141
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SILVES

MESSIBRÁS, COMÉRCIO DE COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1703/
20010918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010918.

Certifico que, por escritura lavrada em 17 de Setembro de 2001, a
fl. 82, do livro 63-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalida-
des das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe,
cujos sócios são: Carlos Manuel Correia Brás, casado com Alexan-
dra Manuela Pinto Martins Brás, na comunhão de adquiridos, resi-
dente em Pedreiras, São Bartolomeu de Messines, e Paulo Jorge Cor-
reia Brás, casado com Lita Maria Dias Gonçalves Brás, na comunhão
de adquiridos, residente na Urbanização Farinha, lote 26, São Barto-
lomeu de Messines, Silves, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MESSIBRÁS � Comércio de
Cozinhas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Pedreiras, freguesia
de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, representação e
montagens de cozinhas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), en-
contra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 10462899

FINNOCO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1704/
20010919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010919.

Certifico que, por escritura lavrada em 18 de Julho de 2001, a fl. 49,
do livro 227-E, do Cartório Notarial de Lagoa, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, cujos sócios são: FINNOCO, Trading Limited,
e Vitorino Feteira Pereira, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma FINNOCO, Construções, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Rogel, Estrada

Nacional n.º 125, da freguesia de Alcantarilha, concelho de Silves.

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

2.º

O objecto consiste na construção civil, compra, venda e permuta de
propriedades, aluguer de máquinas e viaturas de construção civil.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma com o valor
nominal de 22 500 euros, pertencente à sócia FINNOCO, Trading
Limited, e a outra com o valor nominal de 2500 euros, pertencente
ao sócio Vitorino Feteira Pereira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital social.

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

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com dispensa de
caução e com ou sem remuneração, conforme o que for deliberado,
é nomeada em assembleia geral.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

5.º

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

6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento

da sociedade.
7.º

A sociedade pode 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.

8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a efectuar o levantamento da
totalidade do capital social, a fim de suportar as despesas de insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis
ou imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 10462910

TAVIRA

LUÍS LOPES � EQUIPAMENTO HOTELEIRO
E AR CONDICIONADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 982/
20010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505684608; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20010918.

Certifico que, Luís Alberto Correia Lopes, casado com Maria
Filipa Martins Viegas Lopes, na comunhão de adquiridos, residente
na Rua dos Bombeiros Municipais, n.º 7, Tavira, constituiu a socie-
dade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Lopes � Equipamento
Hoteleiro e Ar Condicionado, Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Bombeiros Municipais,
n.º 7, na cidade e concelho de Tavira, freguesia de Santiago.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a reparação, manutenção e comércio
de electrodomésticos, aparelhos de frio, equipamento hoteleiro e de
ar condicionado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente ao 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 ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal, a quem adverti de que incorre nas penas apli-
cáveis ao crime de falsas declarações se tiver prestado declarações
falsas.

Está conforme.

27 de Setembro de 2001. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 11175460

MADAMA & PEREIRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 981/
20010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505684616; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20010918.

Certifico que, Luís Sabino Venâncio Madama, casado com San-
dra Cristina Gonçalves Jesus, na comunhão de adquiridos, residente
na Urbanização de Gilberto Ferro, lote 14, rés-do-chão, esquerdo,
Tavira, e Jorge da Conceição Pereira, casado com Marília Marga-
rida Venâncio Sarges Pereira, na comunhão de adquiridos, residente
na Urbanização de Gilberto Ferro, lote 16, rés-do-chão, esquerdo,
Tavira, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A Sociedade adopta a firma Madama & Pereira � Sociedade
de Construções , L.da, e tem a sua sede na Urbanização de Gilberto
Ferro, lote 14, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Santa Luzia, con-
celho de Tavira.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim
como criar ou suprimir sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), en-
contra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos dois 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.

3 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade, para a prática de determinados actos ou categorias de
actos, podendo inclusivamente, delegar poderes nos termos do
n.º 2 do artrigo 261.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

Na cedência de quotas a estranhos, tem preferência, a sociedade
em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios a
sociedade não se dissolve, e os direitos do falecido ou incapacita-
do, serão exercidos por um só dos respectivos herdeiros ou repre-
sentantes, escolhidos por acordo entre eles e indicado à gerência da
sociedade.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que se tor-
nem necessários.

Disposição transitória

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

Está conforme.

27 de Setembro de 2001. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 11175451

MOTOMILÉNIO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MOTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 980/
20010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505645475; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010917.

Certifico que, Luís Alberto da Pala Valentim, divorciado, residente
em Fonte Santa, Vila Nova de Cacela, Vila Real, constituiu a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOTOMILÉNIO � Comércio
e Reparação de Motos, Unipessoal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Patarinho, sítio da
Calada, freguesia de Santiago, concelho de Tavira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, reparação, manutenção,
importação e exportação de motociclos, ciclomotores, suas peças e
acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente ao 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.
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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 ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal, a quem adverti de que incorre nas penas apli-
cáveis ao crime de falsas declarações se tiver prestado declarações
falsas.

Está conforme.

26 de Setembro de 2001. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 11175443

TAVICORES � SOCIEDADE DE PINTURAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 979/
20010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505645602; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010917.

Certifico que, Gualter Gonçalves Freitas, casado com Maria de
Fátima Catarro Tristão Freitas, na comunhão de adquiridos, residente
em Alvisquer, Conceição, Tavira, constituiu a sociedade em epígrafe
que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A Sociedade adopta a firma TAVICORES � Sociedade de
Pinturas, Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede no sítio do Alvisquer, freguesia
de Conceição, concelho de Tavira.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a actividade de pintura interior ou
exterior. Comércio, importação e exportação de tintas, vernizes, pro-
dutos similares e materiais de construção, Comércio e colocação de
vidros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente ao único sócio.

2 � O sócio único poderá efectuar prestações suplementares de
capital até ao montante de vinte vezes o valor do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Declarou ainda o outorgante que não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal, a quem adverti de que incorre nas penas apli-
cáveis ao crime de falsas declarações se tiver prestado declarações
falsas.

Está conforme.

26 de Setembro de 2001. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 11175435

RUI & JÚLIA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 978/
20010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505636670; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20010906.

Certifico que, entre Rui Gonçalves Fernandes e mulher Júlia
Labrador Infante, casados na comunhão de adquiridos, residentes em
Nora Faz-Fato, caixa postal 355-Z, Conceição, Tavira, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui & Júlia � Mediação
Imobiliária, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Nora Faz-Fato, fre-
guesia da Conceição, concelho de Tavira, com endereço postal na
caixa n.º 355-Z.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária, cons-
trução civil. Importação, exportação de grande variedade de merca-
dorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócia.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Gonçalves Fer-
nandes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriomente, sejam criadas uma ou várias quotas, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme.

26 de Setembro de 2001. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 11175427

EDUARDO S. R. SOUSA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 983/
20010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505428733; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010920.

Certifico que, Eduardo Silvestre Rodrigues de Sousa, casado com
Lucília Maria Zica Marçal de Sousa, na comunhão de adquiridos,
residente em Arroteia, Livramento, Luz, Tavira, constituiu a socie-
dade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a firma Eduardo S. R. Sousa, Sociedade
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem a sua sede no sítio da Arroteia, Livramen-
to, freguesia da Luz, concelho de Tavira.

2 � Por decisão da gerência, poderá a sociedade transferir a sua
sede para qualquer outro local dentro do mesmo concelho, ou con-
celho limítrofe, bem como abrir, transferir ou encerrar sucursais,
filiais, agências ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 3.º

A Sociedade tem por objecto o comércio por grosso de produtos
alimentares, bebidas e tabaco.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde a uma única quota pertencente a Eduardo Sil-
vestre Rodrigues de Sousa.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade é exercida pelo sócio único, Eduardo
Sousa, desde já nomeado gerente.

2 � Por decisão do sócio, podem ser nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

A Sociedade fica obrigada com a assinatura do sócio único e ora
nomeado gerente.

ARTIGO 7.º

A Sociedade fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital social para fazer face às despesas com a sua constituição
e registo comercial.

Está conforme.

27 de Setembro de 2001. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 11175478

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

WERNER KUGELBERG, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 1168/010921; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 3/010921.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, entre Bernd
Kugelberg, Rolf Lutz Werner e João António Gonçalves Gomes, foi
constituída a sociedade que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas e a
sua firma é constituída pela denominação Werner Kugelberg,
Imobiliária, L.da, fica com a sua sede em Vila Real de Santo Antó-
nio, na Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, Urbanização das
Laranjeiras, lote 21, loja A, freguesia e concelho de Vila Real de
Santo António.

§ 1.º A gerência da sociedade pode deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A gerência da sociedade, com o consentimento da assem-
bleia geral, pode criar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação permitidas por lei, em qualquer parte do país
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o ramo da compra e venda de imóveis e revenda
de adquiridos para esse fim, promoção de empreendimentos imobi-
liários e construção de imóveis.

§ 1.º A sociedade, por deliberação da assembleia geral, pode ad-
quirir participações como sócia de responsabilidade limitada ou
participações em sociedades com o objecto diferente do referido no
corpo do artigo, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 004 820$, e corresponde à soma das seguintes quotas:

Bernd Kugelberg, uma quota no valor nominal de 601 446$;
Rolf Lutz Werner, uma quota no valor nominal de 801 928$;
João António Gonçalves Gomes, uma quota no valor nominal de

601 446$.

ARTIGO 4.º

Todos os sócios são gerentes, sem caução e sem remuneração,
sendo indispensável para obrigar a sociedade que em seu nome as-
sinem todos os três gerentes, salvo nos casos de expediente corren-
te que pode ser assinado por um dos gerentes, mas a todos fica proi-
bido usar a firma social em fianças, abonações, letras de favor e em
quaisquer outros actos ou documentos de responsabilidade alheia,
sob pena do infractor ser responsável para com a sociedade pelos
prejuízos que lhe possa causar com esse uso.
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ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar em assembleia geral que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até 10 vezes o montante corres-
pondente ao capital social, e qualquer um deles poderá fazer à so-
ciedade os suprimentos de que esta careça, consoante condições a
determinar na referida assembleia.

ARTIGO 6.º

As cessões de quotas são livres entre os sócios, mas a favor de
estranhos, só são possíveis desde que autorizadas pelos sócios não
cedentes, os quais, em todo o caso, têm sempre direito de preferên-
cia na aquisição.

ARTIGO 7.º

A sociedade goza da faculdade de amortizar qualquer quota
quando ocorra alguma das seguintes cicunstâncias:

a) Ser a quota objecto de penhora, arresto ou qualquer outro pro-
cesso de apreensão judicial;

b) Ter sido um sócio vencido em acção por ele proposta contra a
sociedade ou pela sociedade contra ele;

c) Por acordo com o respectivo titular.

ARTIGO 8.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
dos sócios, e continuará com os herdeiros ou representantes do fa-
lecido ou interdito que nela será representado por um só deles entre
os mesmos escolhido.

Disposição transitória

Qualquer um dos gerentes fica desde já autorizado, nos termos do
n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a pro-
ceder à movimentação e levantamento do capital social, para fazer
face às despesas de constituição, registo e início de actividade da
sociedade.

Os gerentes ficam tanbém autorizados, nos termos e para os efei-
tos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º do Código das
Sociedades Comerciais, a praticarem imediatamente em nome da
sociedade qualquer acto ou contrato ou promessa de contrato relati-
vo às actividades que constituem o objecto social desta e ainda ce-
lebrar qualquer contrato ou promessa de contrato de arrendamento
comercial, contrato ou contrato promessa de compra e venda de bens
móveis ou imóveis, incluindo veículos automóveis e contrato ou
promessa de contrato de trabalho.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 13417720

SOCIEDADE DE PESCAS RIA FORMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 716/920901; identificação de pessoa colectiva
n.º 500267910; data da apresentação: 010628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas,
relativa ao ano de exercício de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 13417754

A. J. PACHECO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 889/970128; identificação de pessoa colectiva
n.º 503808997; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
010924.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu aos seguintes
actos de registo:

Apresentação n.º 7/20010924 � Aumento de capital com redeno-
minação e alteração parcial do contrato � Capital: 1 002 410$, após
o reforço de 502 410$, subscrito em dinheiro pelos sócios, na pro-
porção das suas quotas; artigo alterado: 3.º � Capital: 5000 euros;

sócios e quotas: a) António José Pacheco Dias, uma de 2500 euros;
b) Maria Alexandrina Coquenão Folque Dias, uma de 2500 euros.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 13417746

C. ALVES � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 546/891018; identificação de pessoa colectiva
n.º 502231386; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/
010924.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu aos seguintes
actos de registo:

Apresentação n.º 6/20010924 � Aumento de capital com redeno-
minação e alteração parcial do contrato � Capital: 1 002 410$, após
o reforço de 602 410$, subscrito em dinheiro pelos sócios, na pro-
porção das suas quotas; artigo alterado: 3.º � Capital: 5000 euros;
sócios e quotas: a) António Manuel Correia Alves, uma de 2500 eu-
ros; b) Euridice Alves Peres Correia Alves, uma de 2500 euros.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 13417738

DIRESCAPE � REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 1042/20000419; data da apresentação: 010821.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas,
relativa ao ano de exercício de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 13417762

ANTÓNIO PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 312/821122; data da apresentação: P.C. 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas,
relativa ao ano de exercício de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 13417770

ACÁCIAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, IMOBILIÁRIA
E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 442/880407; identificação de pessoa colectiva
n.º 501962263; data da apresentação: P.C. 20010807.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas,
relativa ao ano de exercício de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 13417797

FRANCISCO CANDEIAS BAPTISTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 692/920306; identificação de pessoa colectiva
n.º 502731435; data da apresentação: P.C. 010720.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas,
relativa ao ano de exercício de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 13417789

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JÚLIO FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 936/980109; identificação de pessoa colectiva
n.º 504036963; data da apresentação: P.C. 010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas,
relativa ao ano de exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 13417827

METALÚRGICA PROGRESSO DO GUADIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 151/701009; identificação de pessoa colectiva
n.º 500192456; data da apresentação: P.C. 010726.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas,
relativa ao ano de exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 13417819

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MARCO DO BREJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 747/930402; identificação de pessoa colectiva
n.º 502099291; data da apresentação: P.C. 010925.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas,
relativa aos anos de exercício de 2000 e 1999.

25 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 13417800

MOTA, SALGUEIRO & LOPES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 767/930915; identificação de pessoa colectiva
n.º 503064289; data da apresentação: P.C. 010729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas,
relativa ao ano de exercício de 2000.

29 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 13417843

MONTEPINOS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo Antó-
nio. Matrícula n.º 814/950330; identificação de pessoa colectiva
n.º 503417823; número e data da apresentação: PC/290701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de contas,
relativa ao ano de exercício de 2000.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 13417851

DIANA, LOPES & GONÇALVES
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1169/010924; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 9/010924.

Certifico que entre Manuel Francisco Lopes e mulher Maria de
Lourdes da Costa Gonçalves Lopes e Diana Gonçalves Lopes, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes es-
tatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Diana; Lopes & Gonçal-
ves � Sociedade de Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização das Laranjei-
ras, lote 12, na cidade, freguesia e concelho de Vila Real de Santo
António.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios, com-
pra e venda dos adquiridos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 6000 eu-
ros e corresponde à soma de três quotas iguais pertencentes uma a
cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Manuel
Francisco Lopes e Maria de Lurdes da Costa Gonçalves, desde já
nomeados gerentes.

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

3 � Para além do poderes normais da gerência, poderá:
a) Comprar, vender e alugar viaturas automóveis, ou quaisquer

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

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 13417860

GUARDA
GOUVEIA

CIMA � CENTRO DE INSPECÇÃO MECÂNICA
EM AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 385/
970401; identificação de pessoa colectiva n.º 503144851; inscri-
ção n.º 24; número e data da apresentação: 5/010924.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a re-
denominação de capital e renominalização das acções em euros com
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consequente aumento e alteração do contrato no que concerne ao
artigo 4.º que passa a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado é de
4 500 000 euros, representado por 900 000 acções, de valor nominal
de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 10, 100,
500 ou 1000 acções, podendo o conselho de administração, quando
o julgar conveniente e lhe for solicitado, emitir títulos, provisórios
ou definitivos, representativos de qualquer número de acções.

3 � As acções são nominativas e ou ao portador, ambas conver-
tíveis a requerimento e à custa do accionista. O requerimento de
conversão é dirigido ao conselho de administração a quem compete
decidir sobre a conversão.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 07111509

ALFERAL � ANODIZAÇÃO E LAVAGEM DE FERRO
E ALUMÍNIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 384/
970401; identificação de pessoa colectiva n.º 502844922; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 4/010924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a re-
denominação do capital social e renominalização das acções em
euros, tendo por consequência alterado o artigo 4.º, do contrato que
passará a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de 2 100 000 euros e
corresponde à soma de 420 000 acções nominativas ao portador com
o valor nominal unitário de 5 euros.

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 07111444

SEIA

JOSÉ FIGUEIREDO DOS SANTOS E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 761/
010503; identificação de pessoa colectiva n.º 505443660; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/010503.

Certifico que entre José de Figueiredo dos Santos, casado com
Amélia de Jesus Nunes Correia dos Santos, na comunhão de adqui-
ridos e residente em São Martinho, Seia; Sandra Maria Correia dos
Santos Neves, casado com Fernando Coimbra Neves, na comunhão
de adquiridos e residente na Rua de Alcouce, 40, Carvalhal, Tondela
e Gonçalo Rafael Correia dos Santos, solteiro, maior, residente em
São Martinho, Seia, foi constituída a sociedade que se regerá pelo
pacto social, constante dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Figueiredo dos Santos e
Filhos, L.da e tem a sua sede na Avenida de 16 de Setembro, 17, no
mencionado lugar e freguesia de São Martinho.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada para qualquer outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social transportes públicos de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros, táxi, e actividades de
contabilidade auditoria e consultadoria fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de três quotas, pertencendo uma a José
de Figueiredo dos Santos no valor nominal de 4500 euros, outra à
sócia Sandra Maria Correia dos Santos Neves, no valor de 250 eu-
ros e uma outra do sócio Gonçalo Rafael Correia dos Santos, igual-
mente no valor nominal de 250 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas entre sócios não carece de consentimento
da sociedade, sendo o mesmo necessário, no caso de cessão a estranhos.

2 � A sociedade em primeiro lugar e os sócios em segundo go-
zam do direito de preferência na aquisição de quotas cedidas, rate-
ando-se entre os interessados, no caso de haver vários preferentes,
na proporção das quotas de que forem titulares.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares até ao mon-
tante equivalente a 10 vezes o valor que o capital social tiver à data.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, consoante for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José de Figuei-
redo Santos, sendo necessária e suficiente a sua assinatura para obri-
gar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, não reunindo espontaneamente todos os
sócios, serão convocadas por carta registada com aviso de recepção,
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
da Silva Pinto. 13827642

LEIRIA
ALVAIÁZERE

GRADOMETAL � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula
n.º 292; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010924.

Certifico que entre Jacinta de Jesus Paulo Gomes e mulher Ma-
ria Celeste Pontes Gomes Paulo, casado na comunhão de adquiri-
dos, residentes da Avanteira, Pelmá, Alviázere foi constituída a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GRADOMETAL � Serralha-
ria Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Avanteira, fregue-
sia de Pelmá, concelho de Alvaiázere.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de serralharia civil; fa-
bricação de elementos metálicos, caixilharia em alumínio; comercia-
lização dos respectivos artigos, sua montagem e pinturas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Jacinto de Jesus Paulo Gomes e Maria
Celeste Pontes Gomes Paulo.
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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 deste já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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, quanto
desta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluí-
da 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 a 50 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição
fixada 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.

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.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristiana
Machado de Freitas Morais. 07362714

JOAQUIM CARVALHO & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula
n.º 293; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010924.

Certifico que entre Joaquim Carvalho e mulher Maria Jacinta Je-
sus Maia, casado na comunhão de adquiridos, residentes na Rua da
Igreja, Pelmá, Alvaiázere foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Carvalho & Maia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Igreja, sem número
de polícia, lugar e freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázere.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filais agências ou outras formas  locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de materiais de cons-
trução.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, (equivalente a 10 024 100$) e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim
Carvalho e Maria Jacinta Jesus Maia.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restitui-
ção fixada 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.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 07362722

DECOFLORÁLIA � SOCIEDADE DE FLORISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula
n.º 104/900629; identificação de pessoa colectiva n.º 500598696.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram em 28 de
Setembro de 2001 depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do exercício de 1998.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 13247964
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BATALHA

ENEÓLICA � ENERGIAS RENOVÁVEIS E AMBIENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 910/
010924; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/010924.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima que se rege pelo
seguinte contrato:

Estatutos

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ENEÓLICA � Energias
Renováveis e Ambiente, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Jordão, loja 26, fre-
guesia e concelho da Batalha.

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.

3 � Pode ainda por deliberação do concelho de administração
particular na constituição de novas sociedades, adquirir participações
em sociedades, ainda que o objecto seja diferente daquele que este-
ja exercendo.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na produção de energia, estudos de orde-
namento do território e planeamento ambiental, investigação e desenvol-
vimento, consultoria, elaboração de projectos e estudos na área da ener-
gia e do ambiente.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode cooperar com outras entidades na formação da
sociedade, consórcios ou associações, em participação para o exer-
cício em comum de uma actividade económica.

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social inteiramente subscrito e realizado é de
50 000 euros, dividido em 50 000 acções com o valor nominal de
1 euro cada uma.

2 � 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.

3 � 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 6.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 acções.

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 entre si para os
representar perante a sociedade, quanto ao exercício dos direitos e
cumprimento das obrigações que lhe pertencem.

ARTIGO 7.º

A transmissão de acções nominativas a estranhos ou a qualquer
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 alienan-
te, por carta registada, em que indique a identidade do adquirente,
preço e mais condições de transmissão, comunique o seu desejo.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir e colocar obrigações, nos termos da lei
e nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, às 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 que
resultar do valor contabilístico das acções.

ARTIGO 10.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 di-
reito de voto, dividendo ou preferência.

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Os órgãos sociais são:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O órgão de fiscalização.

Assembleia geral
ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

A cada 10 000 acções corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

Só podem fazer parte e votar nas assembleias gerais os accionis-
tas possuidores de um número de acções não inferior a 1000, aver-
badas em seu nome ou, ao portador, depositadas na sede social ou
qualquer estabelecimento de crédito, até 15 dias antes do dia mar-
cado para a reunião.

ARTIGO 15.º

Poderão os accionistas possuidores de menor número de acções
agrupar-se de forma a completarem o número exigido e fazerem-se
representar por um dos agrupados.

ARTIGO 16.º

Quando todas as acções forem nominativas, as assembleias gerais
serão convocadas por carta registada com a antecedência mínima de
21 dias.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral será efectuada na sede social ou em local in-
dicado nos anúncios convocatórios, dentro da comarca judicial onde
esta se situe.

ARTIGO 18.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos trienalmente de entre os accionistas ou ou-
tras pessoas, podendo ser reeleitos, e poderão ter remuneração glo-
bal fixada em assembleia geral.

2 � Nas faltas do presidente será substituído por quem a assem-
bleia geral designar.

ARTIGO 19.º

Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos, competirá
em especial à assembleia geral:

a) Eleger o presidente e o secretário de 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 20.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;
d) A venda de imóveis adstritos à realização do objecto social;
e) A alteração do presente artigo 20.º
2 � Se determinada deliberação sobre qualquer das matérias re-

feridas no artigo anterior não puder ser aprovada numa primeira reu-
nião, por insuficiência de representação do capital social, a mesma
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considerar-se-á aprovada, em segunda reunião, desde que o seja pela
maioria de dois terços dos votos apurados.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá validamente funcionar, em primeira convocação, quando es-
tiverem presentes ou representados accionistas titulares de acções
correspondentes a 50% do capital social.

2 � Em segunda convocação, porém, a assembleia geral pode
deliberar seja qual for o número dos accionistas presentes ou repre-
sentados e o capital que eles representem.

Conselho de administração
ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração é composto por 3, 5, 7, 9 ou
11 membros eleitos trienalmente pela assembleia geral que decidirá
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 23.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 financiamen-
to 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 terceiros,
em nome da mesma, quaisquer garantias, inclusive cambiais, com
excepção das sociedades em que detenha participações sociais.

ARTIGO 24.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois dos administradores;
b) Pela assinatura de um administrador no uso de poderes dele-

gados pelo conselho de administração;
c) Pela assinatura dos mandatários, dentro dos limites das respec-

tivas procurações.

ARTIGO 25.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 retoma-
das por maioria, tendo o presidente voto de desempate.

ARTIGO 26.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 27.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 geral lhes fixar.

Apreciação anual da situação da sociedade e aplicação de resultados
ARTIGO 28.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 ad-
ministração dos resultados, um relatório sobre o estado e a evolução
dos negócios sociais e uma proposta de aplicação dos resultados.

3 � A assembleia geral e o órgão de fiscalização pronunciar-se-ão
sobre tais documentos.

ARTIGO 29.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 30.º

A sociedade só se dissolverá por deliberação da assembleia geral
ou nos casos previstos na lei.

ARTIGO 31.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução decidirá o prazo e
a forma de liquidação e designará os liquidatários.

Disposições gerais
ARTIGO 32.º

Os casos omissos serão regulados pelas deliberações dos accionis-
tas, devidamente tomadas e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 33.º

É estipulado o forro da comarca de Porto de Mós, com expressa
renúncia a qualquer outro, para todos os efeitos judiciais entre a
sociedade e os seus accionistas.

ARTIGO 34.º

Disposições transitórias

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.

ARTIGO 35.º

Para o primeiro mandato são preenchidos os lugares de membros
dos órgãos sociais da forma seguinte, sendo os administradores dis-
pensados de caução.

Mesa da assembleia geral

Presidente: Paulo Jorge Oliveira Pereira dos Reis, casado;
secretário: Carlos José Rodrigues Gonçalves, casado.

Conselho de administração

Presidente: António Barroca Rodrigues, casado; vice-presidente: Joaquim
Barroca Vieira Rodrigues, casado; vogal: Agostinho dos Santos Ribeiro,
casado.

Órgão de fiscalização

Fiscal único: Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por Fernando Marques de Oli-
veira, casado, revisor oficial de contas; fiscal suplente: José Vieira
dos Reis, casado, revisor oficial de contas.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 16484347

SECURCEL � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 563/
961120; identificação de pessoa colectiva n.º 503761648; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/010913.
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Certifico que o capital da sociedade foi reforçado com a quantia de
1 004 820$, tendo sido redenominado para euros. O artigo 4.º do
contrato passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 10 000 eu-
ros e representa-se por duas quotas, sendo uma quota de 5500 euros
do sócio Joaquim Carrasqueiro de Sousa e uma quota de 4500 euros da
sócia Maria Celeste Vieira Silva de Sousa.

Foi actualizado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 14307863

LENAFISCO � CONSULTORES DE GESTÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 544/
960703; identificação de pessoa colectiva n.º 503670359; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/010917.

Certifico que o capital da sociedade foi reforçado com a quantia
de 602 410$, tendo o capital sido redenominado para euros e sido
parcialmente alterado o contrato. O artigo 4.º passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros e representa-se por duas quotas iguais de valor nominal
de 2500 euros cada e pertencente uma cada um dos sócios Jorge
Manuel Filipe Monteiro e Lina Maria Mendes Quitério.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 16484037

MASTER-DECOR � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 812/
000807; identificação de pessoa colectiva n.º 504996886; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 8 e 9/010913.

Certifico que António Miguel de Almeida Neto cessou funções de
gerente na sociedade em 3 de Julho de 2001 por renúncia.

Certifico também que o capital foi reforçado com a quantia de
12 500 euros, tendo sido parcialmente alterado o contrato. Os arti-
gos 4.º e 9.º passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
17 500 euros e representa-se por sete quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remu-
neração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos
sócios, desde já nomeados gerentes, Paulo Alexandre Gomes Perei-
ra, Nuno José da Conceição Ruivo e José Manuel Ferreira.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunta
de dois gerentes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

28 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 14307871

ZEVAGARINHO � SERVIÇOS DE PINTURA E ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 909/
010924; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010924.

Certifico que entre José Joaquim Carreira Bento e mulher Maria de
Lurdes Ferraz Ribeiro, casados na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída uma sociedade comercial que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de ZEVAGARINHO � Serviços de
Pintura e Isolamentos, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Estrada de Baçairo, 200, no lugar
e freguesia de Golpilheira, concelho da Batalha.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências,
delegações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de represen-
tação da sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na comercialização, representação e
aplicação de tintas e vernizes, obras de isolamentos e revestimentos,
actividades de acabamento na área da construção civil.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representa-se por duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coinci-
da ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 80 000 euros.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em

primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de prefe-
rência.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota que
seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, do valor da quota apurado segundo o ba-
lanço a efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ain-
da, a criação de uma ou mais quotas, para alienação, a terceiros.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remu-
neração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence ao só-
cio, José Joaquim Carreira Bento, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 16484339

LIMPOBATALHA � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 777/
000427; identificação de pessoa colectiva n.º 504979639; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: (Of.) 48 e 49/010911.

Certifico que Cláudia Marina Ferreira Pereira Nogueira cessou
funções de gerente na sociedade em 16 de Julho de 2001 por re-
núncia.
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Certifico ainda que o contrato foi parcialmente alterado, passando
o n.º 2 do artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Certifico ainda que António Moita Varino foi nomeado gerente
da sociedade em 16 de Julho de 2001.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 14307820

CALDAS DA RAINHA

WBB PORTUGAL (MATÉRIAS PRIMAS PARA CERÂMICA), L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2954; identificação de pessoa colectiva n.º 504806150;
data da apresentação: 010912.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863720

CONSTRUÇÕES A. FILIPE GOMES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3140; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
010914.

Certifico que por Américo Filipe Santos Gomes, solteiro, 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 Construções A. Filipe Gomes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Travessa do Chafariz, 2, no
lugar de Casais da Serra, freguesia de Landal, concelho de Caldas
da Rainha.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da
gerência, 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, compra e venda
de materiais e compra e venda de propriedades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, correspondente a uma única quota pertencente ao
único sócio Américo Filipe Santos Gomes.

ARTIGO 4.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados en-
tre o sócio único e a sociedade, desde que sirvam a prossecução do
objecto da sociedade.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade e a sua representa-
ção em juízo e fora dele, quer activa, quer passiva, compete à ge-
rência, ficando, desde já nomeado gerente o único sócio.

§ 1.º A sociedade vincula-se com a assinatura do gerente.

ARTIGO 6.º

Fica expressamente proibido ao gerente vincular a sociedade em
quaisquer negócios e contratos alheios aos negócios sociais, desig-

nadamente em fianças, abonações, letras de favor e outros seme-
lhantes.

Foi conferida e está conforme.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863615

LAGOA FARTA � CENTRO DE DEPURAÇÃO, EXPEDIÇÃO
E COMÉRCIO DE MARISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas das Rainhas. Matrí-
cula n.º 2555; identificação de pessoa colectiva n.º 504109243;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/010913.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, subscrito em
dinheiro pelos sócios, em partes iguais e como reforço das respecti-
vas quotas, tendo sido alterado o artigo 4.º, o qual ficou com a re-
dacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas iguais, de 2500 euros, uma de cada um dos sócios Mário
Abreu Lemos e Lucília Maria dos Santos Marques.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

20 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863593

CIOL � CUTELARIAS INDUSTRIAIS DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas das Rainhas. Matrí-
cula n.º 1828; identificação de pessoa colectiva n.º 502774495;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 3/010913.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 90 000 euros, após aumento de 6 043 380$, subscrito em
dinheiro pelos sócios, em partes iguais e como reforço das respecti-
vas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a re-
dacção seguinte:

3.º

O capital social, é de 90 000 euros, dividido em quatro quotas
iguais, de 22 500 euros cada.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

20 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863585

JOÃO SERAFIM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas das Rainhas. Matrí-
cula n.º 3138; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
010912.

Certifico que por João Serafim de Almeida Pereira, casado com
Ana Paula de Sousa de Vila Pereira, na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Serafim, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Rua de General Amílcar Mota, 21, freguesia de Cal-
das da Rainha, Nossa Senhora do Pópulo, cidade e concelho de
Caldas da Rainha.
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§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais
ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em reparação de aparelhos eléc-
tricos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$, correspondente à quota de igual valor nominal, perten-
ça do sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme decisão do
sócio único, fica a cargo deste e também de sua esposa, Ana Paula
de Sousa Vila Pereira, natural da freguesia de A. dos Francos, con-
celho das Caldas da Rainha, residente com o ora outorgante, con-
tribuinte fiscal n.º 179810774.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares do
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

Foi conferida e está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863550

ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2543; identificação de pessoa colectiva n.º 504077899; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 6 e 8/010912.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente Fernando Rosa Marques, por
renúncia em 27 de Julho de 2001;

b) Alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação
do capital para 15 000 euros, após o aumento em dinheiro, subscrito
em 1 504 338$ pela sócia Cindy da Silva e 1 002 892$ pela sócia
Maria de Lurdes Churro Pires, como reforço das respectivas quo-
tas, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a redacção
seguinte:

3.º

O capital social é de 15 000 euros, dividido em duas quotas, uma
do valor nominal de 9000 euros, pertencente á sócia Cindy da Silva,
outra do valor nominal de 6000 euros, pertencente à sócia Maria de
Lurdes Churro Pires.

Tendo sido nomeado gerente a sócia Maria de Lurdes Churro
Pires, em 27 de Julho de 2001.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863569

GODINHO & SERRALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2522; identificação de pessoa colectiva n.º 504050192; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/010912.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a dissolução e o encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 27 de Julho de 2001.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863542

PALADARES DA NATUREZA � REFEIÇÕES AO DOMICÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2972; identificação de pessoa colectiva n.º 505262967; data da
apresentação: 010914.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863704

WBB CERAPASTA PASTAS PARA CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1304; identificação de pessoa colectiva n.º 501822127; data da
apresentação: 010912.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863739

XANECA � SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2005; identificação de pessoa colectiva n.º 503052850; data da
apresentação: 010910.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863658

CLÍNICA DENTÁRIA DAS CALDAS DA RAINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1920; identificação de pessoa colectiva n.º 502909749; data da
apresentação: 010910.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863666

DINISLUZ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1752; identificação de pessoa colectiva n.º 502640480; data da
apresentação: 010910.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863674

VENTURA & FILHOS � SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2741; identificação de pessoa colectiva n.º 504698010; data da
apresentação: 010910.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863682

CARMO & PENAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1620; identificação de pessoa colectiva n.º 502402822; data da
apresentação: 010914.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863623

ESFINGE � ESTUDOS FINANCEIROS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3136; identificação de pessoa colectiva n.º 502813121; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/010907.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, tendo alterado o artigo 1.º, o qual
ficou com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade tem a firma ESFINGE � Estudos Financeiros e
Gestão, L.da e tem sede na Rua de Joaquim Alexandre, 2, lugar e
freguesia de Foz do Arelho, concelho de Caldas da Rainha.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato na sura re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

27 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863526

M. J. QUERIDO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2243; identificação de pessoa colectiva n.º 503554235; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 7/010910.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a dissolução e o encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 28 de Agosto de 2001.

Foi conferida e está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863534

ANTÓNIO & VÍTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3139; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
010913.

Certifico que entre António Amílcar Vicente de Oliveira, casado
com Maria de Fátima Silvestre de Oliveira, na comunhão geral e
Vítor Manuel do Rosário Casimiro, casado com Ana Maria dos Santos
Casimiro, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António & Vítor, L.da, e tem a sua
sede na Rua de General Amílcar Mota, 50-B, São Cristóvão, na
cidade e concelho de Caldas da Rainha, freguesia de Caldas da
Rainha, Nossa Senhora do Pópulo, e durará por tempo indetermi-
nado.

§ único. A gerência fica autorizada a deslocar a sede social da
sociedade, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte ocasional de passagei-
ros em veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 2500 eu-
ros do sócio António Amílcar Vicente de Oliveira e outra de
2500 euros do sócio Vítor Manuel do Rosário Casimiro.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas, é livre entre sócios, mas a es-
tranhos depende do consentimento da sociedade que terá preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos com-
preendidos no objecto social, bastará a assinatura de qualquer um
dos gerentes. Para actos que envolvam alienação ou oneração do
património, é precisa a maioria absoluta de deliberação social.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que vencerão ou
não juros, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Fica vedado aos gerentes, assinar em nome da sociedade, fianças,
abonações, letras de favor, ou actos estranhos ao objecto da socie-
dade, seja qual for o seu valor ou responsabilidade.

ARTIGO 9.º

Os balanços serão anuais e os lucros, se os houver, depois de
deduzida a reserva legal, ser-lhe-á dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Por falecimento ou interdição de algum dos sócios, a sociedade
não se dissolverá, continuando o sócio sobrevivo e representantes do
interdito ou herdeiros do falecido, devendo este nomear  um, de entre
si, que a todos represente na sociedade.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
salvo prazos ou formalidades diferentes exigidos por lei.

Foi conferida e está conforme.

21 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 16863607
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CASTANHEIRA DE PÊRA

FÁBRICAS BARROS III � INDÚSTRIA DE LANIFÍCIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castanheira de Pêra. Matrícula
n.º 133/991115; identificação de pessoa colectiva n.º 504465821;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/010817.

Certifico que em relação à sociedade com a denominação em epí-
grafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 3, foi registado o aumento de capital e altera-
ção parcial do pacto, tendo sido alterado o artigo 3.º do pacto so-
cial que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 700 000$, representado por 700 000 ac-
ções, com o valor nominal de 1000$ cada uma.

2 � O capital social encontra-se totalmente subscrito e realizado.

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

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria Manuela
Cunha Camanho. 12115690

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

FICAPE � COOPERATIVA AGRÍCOLA DO NORTE
DO DISTRITO DE LEIRIA, S. C. R. L.

Sede: Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 3/830826; identificação de pessoa colectiva n.º 501102213;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/20010801.

Certifico que foi alterado o pacto social da sociedade em epígrafe,
tendo os artigos alterados ficado com a redacção a seguir reprodu-
zida:

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

1 � Entre os actuais cooperadores da cooperativa FICAPE �
Cooperativa Agrícola do Norte do Distrito de Leiria, C. R. L. apro-
vada por alvará de 11 de Dezembro de 1998 e em efectivo funcio-
namento, são alterados os respectivos estatutos, passando a reger-se
pelo Código Cooperativo, pelo Decreto-Lei n.º 335/99 de 20 de
Agosto e mais legislação complementar e pelos presentes estatutos.

2 � É uma cooperativa polivalente nos termos dos artigos 13.º,
14.º, 15.º, 16.º, 17.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 335/99 de 20 de
Agosto.

ARTIGO 3.º

1 � (Inalterado.)
2 � (Inalterado.)
3 � A área social poderá ser alterada por deliberação da assem-

bleia geral por proposta da direcção, tendo presente a possibilidade
de realização e desempenho do objecto e fins que se propõe, com
observância do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 335/99 de
20 de Agosto.

ARTIGO 4.º

1 � (Inalterado.)
2 � (Inalterado.)
3 � (Inalterado.)
4 � (Inalterado.)
5 � Além das secções referidas no n.º 3 poderão ser criadas ou-

tras por aprovação em assembleia geral sob proposta da direcção sem
prejuízo do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 335/99 de 20 de
Agosto.

6 � (Inalterado.)

ARTIGO 6.º

1 � O capital da cooperativa é variável e ilimitado de montante
mínimo de 1 000 000$, actualmente de 2 473 500$ dividido e repre-

sentado por 4947 títulos de capital integralmente subscritos e reali-
zados.

2 � (Inalterado.)
3 � Os títulos são nominativos e devem conter as seguintes

mensões:
a) � (Inalterado.)
b) � (Inalterado.)
c) � (Inalterado.)
d) � (Inalterado.)
e) � O número em série continua;
f) � Assinatura de dois membros da direcção;
g) � Inalterado.
4 � (Inalterado.)

ARTIGO 7.º

A decisão da admissão fica condicionada à imediata subscrição e
realização de pelo menos 100 000$.

ARTIGO 9.º

Os títulos de capital são transmissíveis nos termos do artigo 23.º
do Código Cooperativo, mediante autorização da direcção.

ARTIGO 10.º

A cooperativa pode emitir títulos de investimento nos termos do
disposto no artigo 26.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 12.º

Aos cooperadores admitidos posteriormente à constituição da coo-
perativa poderá ser exigida uma jóia de montante a fixar nos termos
do artigo 25.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 16.º

1 � Os cooperadores devem de acordo com o disposto no ar-
tigo 34.º n.os 1 e 2 do Código Cooperativo que se transcreve:

1) � (Inalterado.)
2) � (Inalterado.)
2 � (Inalterado.)

ARTIGO 17.º

1 � (Inalterado.)
2 � As infracções cometidas pelos membros que não importem

exclusão, poderão ser punidas consoante a sua gravidade, pela di-
recção, com penas de censura, multa ou suspensão de direitos e
benefícios por determinados períodos, sem prejuízo de recurso que
delas cabe para a assembleia geral nos termos da alínea 1 do ar-
tigo 49.º do Código Cooperativo.

3 � (Inalterado.)

ARTIGO 19.º

A duração dos mandatos dos titulares da mesa da assembleia ge-
ral, da direcção e do conselho fiscal é de quatro anos, sendo permi-
tida a reeleição.

ARTIGO 20.º

Os membros titulares da direcção, do concelho fiscal e da assem-
bleia geral, são eleitos por maioria simples de votos, em escrutínio
secreto, de entre as listas que satisfaçam os seguintes requisitos:

a) (Inalterado.)
b) Sejam subscritas por um mínimo de 15% de membros no ple-

no gozo dos seus direitos.

ARTIGO 23.º

1 � (Inalterado.)
2 � A assembleia geral ordinária reunirá obrigatoriamente duas

vezes em cada ano, uma para apreciação e votação das matérias re-
feridas na alínea b) do artigo 49.º do Código Cooperativo, e outra,
para apreciação e votação das matérias referidas na alínea d) do
mesmo artigo e eleição dos corpos sociais quando seja caso disso.

3 � (Inalterado.)

ARTIGO 27.º

1 � (Inalterado.)
a) (Inalterado.)
b) (Inalterado.)
c) (Inalterado.)
d) (Inalterado.)
e) (Inalterado.)
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f) (Inalterado.)
g) (Inalterado.)
h) (Inalterado.)
i) (Inalterado.)
j) (Inalterado.)
l) (Inalterado.)
m) (Inalterado.)
n) Apreciar e votar matérias especialmente previstas no Código

Cooperativo, no Decreto-Lei 335/99 de 20 de Agosto.

ARTIGO 42.º

Os excedentes terão a seguinte aplicação:
a) (Inalterado.)
b) (Inalterado.)
c) O remanescente será rateado, como retorno, pelos membros na

proporção do valor das operações realizadas por cada cooperador,
durante o mesmo ano, observando-se quanto a este o que se contém
no artigo 73.º do Código Cooperativo;

d) (Inalterado.)

Está conforme o original.

O texto completo do contrato alterado na redacção actualizada,
ficou depositada na pasta respectiva.

27 de Setembro de 2001. � O Conservador, António Agostinho
F. de. Sá. 11173653

TÁXI EDUARDO DAVID, L.DA

Sede: Castanheira, Arega, Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Ma-
trícula n.º 484/20010831; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/20010831.

Certifico que Eduardo dos Santos David e Susana Maria da Con-
ceição Leal David, constituíram uma sociedade comercial por quo-
tas que se regerá pelas cláusulas a seguir reproduzidas:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxi Eduardo David, L.da e tem a sua
sede no lugar de Castanheira, freguesia de Arega, concelho de
Figueiró dos Vinhos e pode ser deslocada para outro local, nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 12.º do Código das Sociedades Comerciais.

2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte ocasional de pas-
sageiros em automóvel ligeiro.

3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$) inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde á soma de duas quo-
tas no valor nominal cada uma de 2500 euros (equivalente a
501 205$) e cada uma pertencente a seu sócio.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, fica a cargo de
ambos os sócios desde já nomeados gerentes e bastando a assina-
tura de um deles para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, a cessão a estranhos
carece do consentimento dos restantes sócios e da sociedade, tendo
esta o direito de preferência em primeiro lugar e aqueles em segundo.

6.º

Qualquer sócio poderá celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade, nos termos legais e nas condições a acordar pelos sócios
em assembleia geral.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada com a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

Todas as despesas com a constituição da presente sociedade de-
signadamente as desta escritura, registos e despesas inerentes, bem

como a aquisição de equipamento necessário à sua instalação são da
responsabilidade da sociedade, pelo que ficam os gerentes autorizados
a movimentar o capital social.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Conservador, António Agostinho
Fernandes de Sá. 11173700

TRANSPORTES FIGUEIROENSES, L.DA

Sede: Aldeia, Fundeira, Bairradas, Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Ma-
trícula n.º 341/290692; identificação de pessoa colectiva
n.º 502789794; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/
20010913.

Certifico que foi alterado o pacto social da sociedade em epígrafe,
tendo os artigos alterados, ficado com a redacção a seguir
reproduzida:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Figueiroenses, L.da e tem
a sua sede em Aldeia Fundeira, freguesia de Bairradas, concelho de
Figueiró dos Vinhos.

3.º

O capital social é de 50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e
corresponde à soma de três quotas, duas no valor nominal de
16 500 euros cada (equivalente a 3 508 435$) pertencentes cada uma,
a cada um dos sócios Jorge Manuel Simões Martins e Fernando
Jorge da Silva Martins e uma no valor nominal de 15 000 euros
(equivalente a 3 007 230$) pertencente ao sócio Fernando Simões
Martins.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente fica a cargo de todos os sócios, já no-
meados gerentes, bastando a assinatura de um deles para obrigar a
sociedade.

O texto completo do contrato alterado na redacção actualizada,
ficou depositada na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � O Conservador, António Agostinho
Fernandes de Sá. 11173726

MARINHA GRANDE

LECIL EMPRESA DE CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 689; identificação de pessoa colectiva n.º 501772863; data da
apresentação: 19092001.

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

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 16995163

VIDROMARINHA � COMÉRCIO DE VIDROS,
LOUÇAS E CRISTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1570; identificação de pessoa colectiva n.º 503991902; datas
das apresentações: 20092001 e 21092001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999 e 2000.

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 16995171
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AUTO-ELÉCTRICA CENTRAL MARINHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 310; identificação de pessoa colectiva n.º 500680078; data da
apresentação: 14092001.

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

Conferida, está conforme.

21 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 16995155

PEDROSO E GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 143; identificação de pessoa colectiva n.º 500214255; data da
apresentação: 25092001.

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

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 15516105

UEPRO � ENGENHARIA DE MOLDES, EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1526; identificação de pessoa colectiva n.º 503862541; data da
apresentação: 20092001.

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

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 15538559

NAZARÉ

ANTÓNIO CAREPA SOUSINHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 321;
identificação de pessoa colectiva n.º 502508710.

Certifico que em relação à sociedade António Carepa Sousinha &
Filhos, L.da, em 11 de Julho de 2001, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas, referentes ao exer-
cício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571311

PRESPASTA � PASTAS CERÂMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 157;
identificação de pessoa colectiva n.º 501489576.

Certifico que em relação à sociedade PRESPASTA � Cerâmi-
cas, L.da, em 29 de Junho de 2001, foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas, referentes ao exercí-
cio do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571478

ABÍLIO BENTO ASCENSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 29;
identificação de pessoa colectiva n.º 501698604.

Certifico que em relação à sociedade Abílio Bento Ascenso &
Filhos, L.da, em 27 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas, referentes ao exer-
cício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571591

NOVO LEONOR JOSÉ � SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 17;
identificação de pessoa colectiva n.º 502517220.

Certifico que em relação à sociedade Novo Leonor José � So-
ciedade de Pesca, L.da, em 27 de Junho de 2001, foram depositados
na pasta respectiva os documentos de prestação de contas, referen-
tes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571486

JOMEGO � CONSTRUÇÕES, IMOBILIÁRIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 276;
identificação de pessoa colectiva n.º 503447382.

Certifico que em relação à sociedade Jomego � Construções,
Imobiliária e Turismo, L.da, em 19 de Junho de 2001, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas,
referentes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571516

ANASTACIUS, COMPRA E VENDA DE CORTIÇA E MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 446;
identificação de pessoa colectiva n.º 504977385.

Certifico que em relação à sociedade ANASTACIUS, Compra e
Venda de Cortiça e Madeira, L.da, em 27 de Junho de 2001, foram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas, referentes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571524

SANTOS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 109;
identificação de pessoa colectiva n.º 500567549.

Certifico que em relação à sociedade Santos & Lopes, L.da, em
27 de Junho de 2001, foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano
2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571532

DIVAMAR � PESCADO E MARISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 99;
identificação de pessoa colectiva n.º 502547901.

Certifico que em relação à sociedade DIVAMAR � Pescado e
Marisco, L.da, em 27 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas, referentes ao exer-
cício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571583
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ONDA LÓGICA � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 318;
identificação de pessoa colectiva n.º 503654981.

Certifico que em relação à sociedade ONDA LÓGICA � Comér-
cio de Electrodomésticos, L.da, em 11 de Julho de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos de prestação de con-
tas, referentes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571290

MOTA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 39;
identificação de pessoa colectiva n.º 502491361.

Certifico que em relação à sociedade Mota & Santos, L.da, em 11 de
Julho de 2001, foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas, referentes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571303

AGROPAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 290;
identificação de pessoa colectiva n.º 503499960.

Certifico que em relação à sociedade AGROPAIVA, L.da, em 20 de
Junho de 2001, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571460

VACUARTE � IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 333;
identificação de pessoa colectiva n.º 503723916.

Certifico que em relação à sociedade VACUARTE � Importações
e Exportações, L.da, em 28 de Junho de 2001, foram depositados na
pasta respectiva os documentos de prestação de contas, referentes ao
exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571451

CONLUX � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 113;
identificação de pessoa colectiva n.º 501722297.

Certifico que em relação à sociedade CONLUX � Sociedade de
Construções e Montagens Eléctricas, L.da, em 28 de Junho de 2001,
foram depositados na pasta respectiva os documentos de prestação
de contas, referentes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571133

PILÓS, RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 217;
identificação de pessoa colectiva n.º 503170712.

Certifico que em relação à sociedade PILÓS, Restaurantes, L.da, em
28 de Junho de 2001, foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571389

A. VARELA & FILHAS � AGRICULTURA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 336;
identificação de pessoa colectiva n.º 503736058.

Certifico que em relação à sociedade A. Varela & Filhas � Agri-
cultura e Turismo, L.da, em 28 de Junho de 2001, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas, refe-
rentes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571397

RESIDENCIAL MIRAMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 12;
identificação de pessoa colectiva n.º 502856564.

Certifico que em relação à sociedade Residencial Miramar, L.da,
em 28 de Junho de 2001, foram depositados na pasta respectiva os
documentos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano
2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571400

CARPILUX � INDÚSTRIA DE CARPINTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 376;
identificação de pessoa colectiva n.º 504121103.

Certifico que em relação à sociedade CARPILUX � Indústria de
Carpintarias, L.da, em 28 de Junho de 2001, foram depositados na
pasta respectiva os documentos de prestação de contas, referentes ao
exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571419

BRITES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 313;
identificação de pessoa colectiva n.º 500947660.

Certifico que em relação à sociedade Brites & Cruz, L.da, em 28 de
Junho de 2001, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571427

SITIOTÁXIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 428;
identificação de pessoa colectiva n.º 504843699.

Certifico que em relação à sociedade SITIOTÁXIS, Unipes-
soal, L.da, em 8 de Junho de 2001, foram depositados na pasta res-
pectiva os documentos de prestação de contas, referentes ao exercí-
cio do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571605

LUCIANA & CUSTÓDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 423;
identificação de pessoa colectiva n.º 504654713.

Certifico que em relação à sociedade Luciana & Custódio, L.da, em
28 de Junho de 2001, foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571443
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VIDREIRA VALADENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 184;
identificação de pessoa colectiva n.º 502466588.

Certifico que em relação à sociedade , Vidreira Valadense, L.da, em
27 de Junho de 2001, foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571362

MANUEL JESUS ANDRADE E MARIA IDALINA SERENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 110;
identificação de pessoa colectiva n.º 970900449.

Certifico que em relação à sociedade Manuel Jesus Andrade e
Maria Idalina Sereno, L.da, em 26 de Junho de 2001, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas,
referentes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571320

DALILA � COMÉRCIO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 115;
identificação de pessoa colectiva n.º 502925701.

Certifico que em relação à sociedade DALILA � Comércio de
Interiores, L.da, em 27 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas, referentes ao exer-
cício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571338

BATALHA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 155;
identificação de pessoa colectiva n.º 500991022.

Certifico que em relação à sociedade Batalha & Santos, L.da, em
31 de Maio de 2001, foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571354

ROGÉRIO & JOSÉ LUÍS SERRADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 173;
identificação de pessoa colectiva n.º 502017384.

Certifico que em relação à sociedade Rogério & José Luís
Serrador, L.da, em 27 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas, referentes ao exer-
cício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571370

M. J. ANDRADE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 458;
identificação de pessoa colectiva n.º 505134152.

Certifico que em relação à sociedade M. J. Andrade � Mediação
Imobiliária, L.da, em 27 de Junho de 2001, foram depositados na
pasta respectiva os documentos de prestação de contas, referentes ao
exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571567

COMEDERIAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 377;
identificação de pessoa colectiva n.º 504131478.

Certifico que em relação à sociedade COMEDEIRAS � Activi-
dades Hoteleiras, L.da, em 27 de Junho de 2001, foram depositados
na pasta respectiva os documentos de prestação de contas, referen-
tes ao exercício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571575

OLIVEIRA & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 394;
identificação de pessoa colectiva n.º 500853908.

Certifico que em relação à sociedade Oliveira & Henriques, L.da,
em 27 de Junho de 2001, foram depositados na pasta respectiva os
documentos de prestação de contas, referentes ao exercício do ano
2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571540

CAFÉ-RESTAURANTE A RAPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 218;
identificação de pessoa colectiva n.º 501711740.

Certifico que em relação à sociedade Café-Restaurante A
Raposa, L.da, em 27 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
respectiva os documentos de prestação de contas, referentes ao exer-
cício do ano 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 13571559

PENICHE

ECOCITEC � CONSULTORIA ECONÓMICA, GESTÃO
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 882;
identificação de pessoa colectiva n.º 504003259; data da apresen-
tação: 29062001.

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

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14638282

FONSECAFUROS � CAPTAÇÕES DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1007;
identificação de pessoa colectiva n.º 504916629; data da apresen-
tação: 20010626.

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

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11144920

CONSOLAÇÃO SOL, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 646;
identificação de pessoa colectiva n.º 502742356; data da apresen-
tação: 20010607.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2000, da
sociedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11144408

IRMÃOS COMPLETOS � SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 622;
identificação de pessoa colectiva n.º 502648899; data da apresen-
tação: 20010627.

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

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11145030

NIGEL (ALENTEJO) � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 803;
identificação de pessoa colectiva n.º 503519170; data da apresen-
tação: 20010704.

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

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14638339

A COUTADA � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 586;
identificação de pessoa colectiva n.º 502496282; data da apresen-
tação: 20010622.

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

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11144653

TRANSPORTES DE MERCADORIAS JOSÉ LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 412;
identificação de pessoa colectiva n.º 501666710; data da apresen-
tação: 20010627.

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

11 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11144980

MEGANÁUTICA � COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 963;
identificação de pessoa colectiva n.º 504419846; data da apresen-
tação: 20010726.

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

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14638789

GRAVOMAR � CHAVES, TAÇAS E GRAVAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 774;
identificação de pessoa colectiva n.º 501976507; data da apresen-
tação: 20010626.

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

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11147636

OESNOR � PRODUÇÃO AQUÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 464;
identificação de pessoa colectiva n.º 501950362; data da apresen-
tação: 20010713.

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

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14638533

RESTAURANTE MEIA-VIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 715;
identificação de pessoa colectiva n.º 503089206; data da apresen-
tação: 20010627.

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

11 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11145390

AIRES & PERPÉTUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 229;
identificação de pessoa colectiva n.º 500587450; data da apresen-
tação: 20010627.

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

10 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11144971

CONSTRUÇÕES ROGÉRIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 929;
identificação de pessoa colectiva n.º 504260634; data da apresen-
tação: 20010622.

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

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11144696

SÓDOMAR � COMÉRCIO GERAL DE PESCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 431;
identificação de pessoa colectiva n.º 501754458; data da apresen-
tação: 20010627.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2000, da
sociedade em epígrafe.

11 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11145366

TRANSFERRELENSE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 998;
identificação de pessoa colectiva n.º 504796267; data da apresen-
tação: 20010629.

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

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11145749

ESTRUPAULO � SOCIEDADE DE METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1134;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010920.

Certifico que entre Paulo Manuel Rodrigues Pereira, casado com
Elsa Cristina Silva Madeira Pereira, na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma ESTRUPAULO � Sociedade de
Metalomecânica, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Afonso IV, no
lugar e freguesia de Serra D�El Rei, do concelho de Peniche.

§ único. Por deliberação da gerência a sociedade pode transferir
a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir, encerrar ou transferir dentro do território nacional
ou no estrangeiro, outros estabelecimentos, ou outras formas de re-
presentação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de estruturas e constru-
ções metálicas.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
5000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Paulo Manuel
Rodrigues Pereira e Elsa Cristina Silva Madeira Pereira.

2 � Os sócios realizaram apenas metade das respectivas quotas,
devendo a restante parte ser realizada no prazo de um ano, a contar
desta data.

4.º

A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remune-
ração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, será exer-
cida por ambos os sócios, Paulo Manuel Rodrigues Pereira e Elsa
Cristina Silva Madeira Pereira.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, para a representar em juízo ou fora dele é necessária e sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

Está conforme.

25 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14639190

CASAL DO REI � SOCIEDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 403;
identificação de pessoa colectiva n.º 501241248; data da apresen-
tação: 20010627.

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

10 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11145315

M. H. S. � GELADARIA, BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 645;
identificação de pessoa colectiva n.º 502743271; data da apresen-
tação: 20010629.

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

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14638061

J. ESTEVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1008;
identificação de pessoa colectiva n.º 504824546; data da apresen-
tação: 20010629.

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

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14638126

PERFIL OESTE � FABRICAÇÃO DE ELEMENTOS
EM ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 783;
identificação de pessoa colectiva n.º 503419087; data da apresen-
tação: 20010829.

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

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
13047531

DUROMÉDICA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 859;
identificação de pessoa colectiva n.º 503861014; data da apresen-
tação: 20010629.

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

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11145951

REALESTUQUE � ESTUQUE E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1021;
identificação de pessoa colectiva n.º 504927540; data da apresen-
tação: 20010629.

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

12 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14638185

SOLORTA � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 398;
identificação de pessoa colectiva n.º 501552510; data da apresen-
tação: 20010621.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2000, da
sociedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11144629

HORÁCIO VIEIRA LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 498;
identificação de pessoa colectiva n.º 502117060; data da apresen-
tação: 20010613.

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

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11144521

TRANSPORTES DIMAS & RICARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 629;
identificação de pessoa colectiva n.º 501318410; data da apresen-
tação: 20010613.

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

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11144530

GIRA � GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1058;
identificação de pessoa colectiva n.º 502032294; data da apresen-
tação: 20010709.

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

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14638398

F. SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 500;
identificação de pessoa colectiva n.º 502123788; data da apresen-
tação: 20010627.

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

10 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11145218

ESTRELAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1020;
identificação de pessoa colectiva n.º 504901125; data da apresen-
tação: 20010628.

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

11 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11145692

TAVARES, NEVES & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 707;
identificação de pessoa colectiva n.º 503053821; data da apresen-
tação: 20010627.

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

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11145242

SOCIEDADE FRIGORÍFICA DE PENICHE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 26;
identificação de pessoa colectiva n.º 500258341; data da apresen-
tação: 20010626.

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

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14638223

SOCIEDADE DE PESCA FAINA DO MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1037;
identificação de pessoa colectiva n.º 504998340; data da apresen-
tação: 20010626.

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

13 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
11144807

BIG LIGHT � BAR PUB, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1018;
identificação de pessoa colectiva n.º 504880489; data da apresen-
tação: 20010629.

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

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
12004863

LISBOA
ALENQUER

TRANSFAV � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1006/950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503365432;
data da entrega dos documentos: 010703.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13034383

H. M. V. � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 629/
900625; identificação de pessoa colectiva n.º 502371331; data da
entrega dos documentos: 280801.
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Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2000.

28 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13035053

TRANSPORTES ARVEJER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1000/950202; identificação de pessoa colectiva n.º 503345601;
data da entrega dos documentos: 070901.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13047620

ALUMIQUER � COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO
DE ALUMÍNIOS, VIDROS, ESTORES E MOLDURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1360/981008; identificação de pessoa colectiva n.º 504244582;
data da entrega dos documentos: 070901.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13029460

OTA CAR � MANUEL JOSÉ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1087/960104; identificação de pessoa colectiva n.º 503581739;
data da entrega dos documentos: 310501.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

31 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 13028251

SNACK BAR PÁ BUCHA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1229/970915; identificação de pessoa colectiva n.º 503979786;
data da entrega dos documentos: 070901.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

7 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 16344340

IMOALENQUER � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1270/980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504037528;
data da entrega dos documentos: 010620.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-

tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13029320

TRANSPORTES MIRANDA & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 974/
940905; identificação de pessoa colectiva n.º 503258547; data da
entrega dos documentos: 010828.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 11381124

JOSÉ MANUEL MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 379/
830301; identificação de pessoa colectiva n.º 501355847; data da
entrega dos documentos: 010622.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13266969

AUTO-SETE PEDRAS, COMERCIALIZAÇÃO
E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1086/960104; identificação de pessoa colectiva n.º 503581747;
data da entrega dos documentos: 010608.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13028340

PITORRO � CONSTRUÇÃO E PINTURA DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1507/000121; identificação de pessoa colectiva n.º 504813609;
data da entrega dos documentos: 010628.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13029851

CALCETAL 2 � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1408/990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504389904;
data da entrega dos documentos: 010704.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 11381000
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ALENFER � COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 594/
890911; identificação de pessoa colectiva n.º 502216832; data da
entrega dos documentos: 010612.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13028383

TRANSPORTES QUEIMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 808/
921102; identificação de pessoa colectiva n.º 502859920; data da
entrega dos documentos: 010628.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13034014

PROBAMUS � COMÉRCIO E SERVIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 841/
930205; identificação de pessoa colectiva n.º 502685042; data da
entrega dos documentos: 010628.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 15879496

TRANSMUTANTE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1561/000526; identificação de pessoa colectiva n.º 504986937;
data da entrega dos documentos: 010829.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13035088

PENÍNSULA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1198/970410; identificação de pessoa colectiva n.º 503855383;
data da entrega dos documentos: 010907.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13029363

TRANSPORTES DE MERCADORIAS LUISIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1335/980629; identificação de pessoa colectiva n.º 504182730;
data da entrega dos documentos: 010810.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epígrafe,
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 16344030

CULTO � ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1457/990901; identificação de pessoa colectiva n.º 504648683;
data da entrega dos documentos: 010629.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 11399708

CONSTRUÇÕES QUINTA DAS MORENAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1382/990108; identificação de pessoa colectiva n.º 504447432;
data da entrega dos documentos: 010731.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 11399740

CHEGANTRANS � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE CHEGANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1233/970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503961647;
data da entrega dos documentos: 010725.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade, em epí-
grafe, o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos da prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao
exercício de 2000.

28 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 13047035

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ATALANTA FILMES � SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO
DE FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 801/890724; identificação de pessoa colectiva n.º 502195819;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/000301.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato social, com reforço do capital.
Montante do reforço e como foi subscrito: 58 000 000$ realizado

quanto a 16 500 000$ em prestações suplementares e quanto a
41 500 000$ em suprimentos e subscrito pela sócia MADRAGOA �
Produção de Filmes, S. A.

Artigo alterado 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro e nos demais
activos sociais, é de 60 000 000$, e corresponde à soma das seguin-
tes quotas: uma do valor nominal de 59 600 000$ pertencente à só-
cia MADRAGOA � Produção de Filmes, S. A.; uma de 204 000$
pertencente ao sócio Paulo José Condeixa de Araújo Branco; uma de
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140 000$ pertencente ao sócio Joaquim Gabriel Tierno de Andrade
Lopes, e, uma de 56 000$ pertencente ao sócio Miguel Silva da Cunha
Ferreira.

Mais certifico que é o seguinte relatório referente às entradas em
espécie:

Relatório de verificação das entradas em espécie nos termos dos
artigos 89.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 262/86.

1 � Nos termos do artigo 89.º, e para os efeitos do artigo 28.º do
Dec-Lei n.º 262/86, foi-nos solicitada a elaboração do relatório de
avaliação das entradas em espécie a efectuar por:

MADRAGOA � Produção de Filmes, S. A., pessoa colectiva
n.º 502147342, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Alcochete sob o n.º 2/890421 para realização da sua entrada em
espécie no aumento de capital a realizar, de 2 000 000$ para
60 000 000$, da sociedade ATALANTA FILMES � Sociedade de
Distribuição de Filmes, L.da, pessoa colectiva n.º 502195819, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o
n.º 801/890724.

2 � Descrição dos bens e titulares. � Os bens a avaliar constam
das prestações suplementares e suprimentos já efectuados não tendo
sido diminuídos à data da emissão deste relatório e distribuídos da
seguinte forma:

MADRAGOA � Produção de Filmes, S. A.
Prestações suplementares ........................................... 16 500 000$
Suprimentos ............................................................... 41 500 000$

Total ................................... 58 000 000$

3 � Avaliação dos bens. � A avaliação das prestações suplemen-
tares e dos suprimentos foi efectuada com base nos valores nomi-
nais das respectivas entregas, tendo sido confirmada a sua contabi-
lização através da respectiva documentação de suporte.

Assim o valor atribuído corresponde exactamente ao montante
indicado no ponto 2, do presente relatório e corresponde ao valor
do aumento de capital integralmente subscrito pela sócia
MADRAGOA � Produção de Filmes, S. A.

Linda-a-Pastora, 21 de Dezembro de 1999.
Mariquito, Correia & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas representada por António Francisco Escarameia Mariquito,
revisor oficial de contas.

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

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Lídia Santos.
11484772

LISBOA � 2.A SECÇÃO

N. T. S. � MODA FEMININA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 644/001103; identificação de pessoa colectiva n.º 505038200;
inscrição n.º 2/010611.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 19455447

FIVE Q � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9079/990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504616803;
inscrição n.º 3/010601.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13273116

LUIS BRONZE & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8948/990120; identificação de pessoa colectiva n.º 504546724;
inscrição n.º 3/010604.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13273078

JOALHARIA PADRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7144/970519; identificação de pessoa colectiva n.º 503887579;
inscrição n.º 6/010612.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 12622397

INFRALAZER � CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6695/961113; identificação de pessoa colectiva n.º 503756881;
inscrição n.º 8/010608.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 12622664

JOSÉ JÚLIO CABRITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6516/960813; identificação de pessoa colectiva n.º 503703290;
inscrição n.º 7/010606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13681796

FERRAZ & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 719/770624; identificação de pessoa colectiva
n.º 500668221; inscrição n.º 7/010611.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 14455714

FERMAR � IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 847/761130; identificação de pessoa colectiva
n.º 500349932; inscrição n.º 5/010612.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 14455951

GARDETE CORREIA, MIRANDA & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 789/761117; identificação de pessoa colectiva
n.º 500604371; inscrição n.º 5/010611.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13062646

GONÇALVES MARTINS, LOURENÇO & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 680/761020; identificação de pessoa colectiva
n.º 500605068; inscrição n.º 11/010605.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 14340283

IRMÃOS VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 482/751008; identificação de pessoa colectiva
n.º 500363838; inscrição n.º 6/010611.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 12622923

JULIETA & CARMEN � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 995/690401; identificação de pessoa colectiva
n.º 500087946; inscrição n.º 11/010606.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 10896139

J. CAMPINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 830/671229; identificação de pessoa colectiva
n.º 500143943; inscrição n.º 11/010612.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 15782468

GODINHO &  RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 439/641218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500547564; inscrição n.º 5/010608.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13193090

JOALHARIA DIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 792/511031; identificação de pessoa colectiva
n.º 500547564; inscrição n.º 5/010608.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13089641

GRALHEIRA, SILVA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 696/510731; identificação de pessoa colectiva
n.º 500130191; inscrição n.º 8/010607.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 14499452

JARDIM INFANTIL MONTESSORI � SOCIEDADE DE ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 224/780526; identificação de pessoa colectiva
n.º 500768765; inscrição n.º 11/010611.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 15874796

JORGE TAVARES & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 099/780504; identificação de pessoa colectiva
n.º 500756678; inscrição n.º 11/010612.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13127446

FERNANDES & CAVACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 753/780216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500738602; inscrição n.º 6/010612.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13127454

LOPES, SALGADO & FERRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 452/821104; identificação de pessoa colectiva
n.º 500477388; inscrição n.º 10/010607.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13247166

FLOR DO ALVA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 506/771226; identificação de pessoa colectiva
n.º 500706699; inscrição n.º 4/010606.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13192337

KPMG PORTUGAL � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6099/960205; identificação de pessoa colectiva n.º 503580864;
inscrição n.º 12/010606.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13459171

HOMODIETA � PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5863/951024; identificação de pessoa colectiva n.º 502899646;
inscrição n.º 14/010611.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 11493208

HACHETTE FILIPACCHI PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5855/951020; identificação de pessoa colectiva n.º 503515272;
inscrição n.º 8/010606.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 12622222

FRONTIA � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5523/950504; identificação de pessoa colectiva n.º 503413275;
inscrição n.º 6/010611.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 14455382

IMPORFERMA, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4509/940127; identificação de pessoa colectiva n.º 503130567;
inscrição n.º 22/010607.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13192221

HOTELCAR � (COMBUSTÍVEIS) DISTRIBUIÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4280/931020; identificação de pessoa colectiva n.º 503075124;
inscrição n.º 12/010607.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 14148218

J. PAIVA & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4894/940718; identificação de pessoa colectiva n.º 503243108;
inscrição n.º 2/010528.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1997, 1998 e 1999.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13297317

F. ALFREDO GONÇALVES � DESPACHANTE OFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2992/920409; identificação de pessoa colectiva n.º 502745177;
inscrição n.º 5/010604.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13272217

FINANVES, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1079/891127; identificação de pessoa colectiva n.º 502250097;
número e data da apresentação: 19/010606.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13216180

JOPEMA INDÚSTRIA DE CORTE E QUINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 605/870427; identificação de pessoa colectiva
n.º 501820230; inscrição n.º 6/010518.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Ma-
ria Ramalho Sampaio Pedroso Rocha. 13124170

LABAMARO � LABORATÓRIO DE ANÁLISES
DO ALTO DE SANTO AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 313/800415; identificação de pessoa colectiva n.º 500980640;
inscrição n.º 6/010612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 14455625

KHIMJI LILADHAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 124/800207; identificação de pessoa colectiva n.º 500934436;
inscrição n.º 7/010605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 13065777

LISBOA � 3.A SECÇÃO

ULLANGEST � SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO
EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 053/001228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505275082; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
001228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto social

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade anónima com a firma ULLANGEST �
Serviços de Apoio à Gestão Empresarial, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede social fica instalada na Avenida de Afonso III, 101, 3.º,
Lisboa, podendo a administração deslocá-la livremente dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Prestação de serviços de apoio à gestão empresarial, serviços ad-
ministrativos, contabilísticos, fiscalidade, auditoria, elaboração de
estudos económico-financeiros na área nacional e internacional,
podendo realizar operações comerciais e industriais, compra e ven-
da de imóveis e aluguer e venda de equipamentos. Investimento,
investigação e formação profissional.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros e divide-se em 50 000 ac-
ções de valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � Os fundadores subscrevem as acções da seguinte forma: os
accionistas Fernando Jorge Marques Vieira e Eunice Maia Ullán
Gomes Marques Vieira, subscrevem 24 950 acções cada; A accio-
nista Maria da Graça de Jesus Marques, subscreve 98 acções; e, os
accionistas Daniel José Ullán Gomes e Sara Isabel Ullán Gomes,
subscrevem uma acção cada.

3 � Os fundadores realizam as suas entradas do seguinte
modo: os accionistas Maria da Graça de Jesus Marques, Daniel José
Ullán Gomes e Sara Isabel Ullán Gomes, em dinheiro, totalmente
nesta data; os accionistas Fernando Jorge Marques Vieira, subscre-
ve hoje, uma entrada em dinheiro de 7500 euros e obriga-se a en-
trar com os restantes 17 450 euros, também em dinheiro, no prazo
de cinco anos a contar da presente data; a accionista Eunice Maria
Ullán Gomes Marques Vieira, subscreve hoje, uma entrada em di-
nheiro de 7500 euros, e obriga-se a entrar com os restantes
17 450 euros, também em dinheiro, no prazo de cinco anos a con-
tar da presente data.

4 � As acções serão nominativas ou ao portador, podendo estas
ser convertidas em acções nominativas e vice-versa.

5 � Haverá títulos de 1, 50, 100, 1000, 10 000 e mais acções.
6 � O capital poderá ser elevado até ao limite de 200 000 euros,

por deliberação do administrador único, nos termos legais.
7 � A transmissão de acções a terceiros não sócios está sujeita

ao exercício de direito de preferência dos sócios, na proporção das
suas participações.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade pode emitir, nos termos legais e nas condições
estabelecidas pela assembleia geral, obrigações de qualquer espécie
permitidas por lei.

2 � Os accionistas poderão, nos termos a definir pela assembleia
geral, fazer prestações acessórias à sociedade a título voluntário, os
quais poderão ser submetidos a regime idêntico ao das prestações
suplementares.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

Constituem órgãos sociais: a assembleia geral, o administrador
único e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas, que
detenham pelo menos 50 acções, registadas em seu nome ou, tratan-
do-se de acções ao portador não registadas, as mesmas estejam de-
positadas em instituição de crédito, ou na sede social com a antece-
dência mínima de cinco dias relativamente à data da assembleia.

2 � A cada grupo de 50 acções corresponde um voto.
3 � As deliberações são tomadas por maioria absoluta, salvo

quando a lei estabelecer uma maioria qualificada.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral, reunirá:
a) Em secção ordinária no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em secção extraordinária sempre que o administrador único ou

o fiscal único o julguem conveniente ou quando requerida por ac-
cionistas que representem, pelo menos, o mínimo do capital social
imposto pela Lei para esse efeito.
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ARTIGO 9.º

1 � A mesa da assembleia geral, será composta por um presidente
e um secretário, que poderão ou não ser accionistas, eleitos
bienalmente e sempre reelegíveis.

2 � A eleição para estes e outros cargos sociais, será feita por
maioria de votos.

ARTIGO 10.º

Será proibida a representação dos accionistas, salvo se documen-
tada em procuração autêntica e conferida a um accionista ou ao
administrador, ao cônjuge ou a um descendente ou ascendente do
representado.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 11.º

A administração será constituída por um administrador único,
dispensado de caução, eleito bienalmente e sempre reelegível, o qual
exercerá as suas funções até ser substituído, sem prejuízo no disposto
na lei sobre destituição, renúncia ou destituição judicial.

ARTIGO 12.º

Compete ao administrador único, qualquer que seja a sua forma
de representação, sem prejuízo das demais atribuições que lhe con-
ferem a lei e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou
móveis, incluindo acções, obrigações e outras participações noutras
sociedades;

c) Constituir mandatórios ou procuradores para a prática de de-
terminados actos ou categoria de actos definida a extensão dos res-
pectivos mandatos;

d) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou pas-
sivamente.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único sempre
reelegível e por um suplente, que serão revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 14.º

Todas as questões emergentes deste contrato, designadamente
quanto à validade das respectivas cláusulas e ao exercício de direi-
tos sociais, entre os accionistas e a sociedade, ou entre esta e os
membros dos seus órgãos ou liquidatários, devem ser dirimidas por
um tribunal arbitral a criar, funcionar e decidir nos termos da lei
portuguesa da arbitragem voluntária, Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto,
salvo se os litigantes, por comum acordo, decidirem recorrer aos
tribunais comuns.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 15.º

Fica desde já autorizado o administrador único, a proceder ao
levantamento da importância depositada, correspondente às entradas
realizadas pelos accionistas, a fim de ocorrer às despesas de consti-
tuição e aquisição de bens e equipamentos necessários ao início de
actividade.

ARTIGO 16.º

Para o biénio compreendido entre 2001-2002, a assembleia geral, o ad-
ministrador único e o fiscal único, ficam compostos da seguinte forma:

Assembleia geral: presidente � Maria da Graça de Jesus Marques;
secretário � Sara Isabel Ullan Gomes.

Administrador único: Eunice Maria Ullan Gomes Marques Vieira.
Fiscal único: efectivo � Álvaro Falcão & Associados, Sociedade

de Revisores Oficiais de Contas, n.º 62, representado por Armindo

dos Santos Pinho, revisor oficial de contas n.º 90, residente na Rua
de Alexandre Herculano, 51, 4.º, D, 1250-010 Lisboa; suplente �
António Magalhães e Carlos Santos, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, n.º 53, representada por António Monteiro Magalhães,
revisor oficial de contas n.º 179, residente na Rua do Campo Alegre,
606, 2.º, sala 201, 4100 Porto.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 14152380

OSÓRIO & OSÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5906; identificação de pessoa colectiva n.º 503411370; data da
apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13233017

ORGATÉCNICA � ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE MÁQUINAS
E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 895; identificação de pessoa colectiva n.º 500208174; data
da apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13273540

OMASTAR, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 043; identificação de pessoa colectiva n.º 504840754; data
da apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 15932389

SERRANO & RAMIRES � CONSULTORIA COMERCIAL
E AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5761; identificação de pessoa colectiva n.º 503371378; data da
apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13252747

REDECOR � REVESTIMENTOS DE PROTECÇÃO
E DECORAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 560; identificação de pessoa colectiva n.º 500228620; data
da apresentação: 010711.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13255983

SIURBE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS URBANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 482; identificação de pessoa colectiva n.º 500251576; data
da apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13252801

SERRANOFIL � TECIDOS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 703; identificação de pessoa colectiva n.º 500660468; data
da apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13252755

SOLERCINE � EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3731; identificação de pessoa colectiva n.º 502840722; data da
apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12022217

SALLES TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 242; identificação de pessoa colectiva n.º 500238766; data
da apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 16949137

SANTOS & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 378; identificação de pessoa colectiva n.º 500406952; data
da apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13252500

SUPERBRASIL � COMÉRCIO A RETALHO DE GÉNEROS
ALIMENTÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 976; identificação de pessoa colectiva n.º 502206608; data da
apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 16949285

SOCIEDADE DE IMPORTAÇÕES VENDALIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2539; identificação de pessoa colectiva n.º 501325913; data da
apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12014419

RUBEN LEITÃO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8472; identificação de pessoa colectiva n.º 504164031; pasta
n.º 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 15932370

RICARDO VASQUEZ ESTEVEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 598; identificação de pessoa colectiva n.º 500546924; data
da apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 15803244

ROQUE & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 111; identificação de pessoa colectiva n.º 500477000; data
da apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13233386

RODRIGO THEMUDO GALLEGO � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4835; identificação de pessoa colectiva n.º 503112224; data da
apresentação: 010711.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15932354

REBELO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 180; identificação de pessoa colectiva n.º 500580502; data
da apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13233041

RODRIGUES & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 112; identificação de pessoa colectiva n.º 500502102; data
da apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13233050

RIBEIRINHA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2572; identificação de pessoa colectiva n.º 501322892; data da
apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 16949056

RECANTO DO PANTANAL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9645; identificação de pessoa colectiva n.º 504427385; data da
apresentação: 010711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 15782662

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CONTROLJORNAL � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 407/880503; identificação de pessoa colectiva
n.º 501984046; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 19; número e
data da apresentação: 30/001726.

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

Inscrição n.º 19, averbamento n.º 2, apresentação n.º 30/001726.
Cessação de funções do administrador Henrique Manuel Fusco

Granadeiro, por ter renunciado, em 28 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 12542610

PASSIFLORA � COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS
E HOMEOPÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 369/010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505603373;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/010720.

Certifico que entre:
1.ª Maria Helena de Andrade Silveira de Almeida Rainha, casa-

da com Fernando António Correia de Almeida Rainha, sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de São Jorge de
Arroios, concelho de Lisboa, residente na Rua do Capitão Rei Vi-
lar, 235, em Cascais, contribuinte fiscal n.º 106590782, com o bi-
lhete de identidade n.º 1052066, de 4 de Outubro de 1991, emitido
pelo Centro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa;

2.º Francisco Alberto Silveira de Almeida Rainha, casado com
Dulce Mendes Sarroeira, sob o regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa,
residente na Rua de Manuel Marques, 4, 11.º, D, em Lisboa, con-
tribuinte fiscal 189590157, com o bilhete de identidade n.º 7625888,
de 22 de Março de 2000, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa;

3.º Alexandre Pedro Silveira de Almeida Rainha, casado com Ana
Cristina Pires Gaspar da Silva Gomes de Almeida Rainha, sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de São Jorge
de Arroios, concelho de Lisboa, residente na Rua de Manuel Mar-
ques, 10, 6.º, A, em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 175546690, com
o bilhete de identidade n.º 6450504, de 31 de Outubro de 2000,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A presente sociedade adopta a denominação de PASSIFLORA �
Comércio de Produtos Naturais e Homeopáticos, L.da, e terá a sua
sede em Lisboa, na Rua de Santa Justa, 6.º, 2.º, direito, freguesia
de São Nicolau, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como, criar sucursais, agências, filiais, ou outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade que tem o seu início nesta data e durará por tempo
indeterminado, tem por objecto o comércio, importação e exporta-
ção de produtos naturais e homeopáticos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros (15 036 150$), e correspondendo à soma de três
quotas: uma de 25 000 euros (5 012 050$), pertencente à sócia Ma-
ria Helena de Andrade Silveira de Almeida Rainha; uma de
25 000 euros (5 012 050$), pertencente ao sócio Francisco Alberto
Silveira de Almeida Rainha; e outra de 25 000 euros (5 012 050$),
pertencente ao sócio Alexandre Pedro Silveira de Almeida Rainha.

4.º

Em caso de cessão de quotas, terão preferência aquisitiva primeira-
mente a sociedade, segundo lugar os restantes sócios e em terceiro lu-
gar qualquer adquirente eventual que a sociedade designe para o efeito.

§ 1.º O sócio que pretenda ceder, no todo ou em parte a sua quota
deverá comunicá-lo por escrito à sociedade e aos restantes sócios,
obrigando-se aquela, a responder-lhe dentro de 15 dias úteis, após
o efectivo recebimento da comunicação, dando simultaneamente a
todos os sócios conhecimento da decisão tomada seja ela opção,
renúncia ou designação de terceiros adquirente devidamente identi-
ficado.
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§ 2.º Os restantes sócios gozarão do direito de preferência até sete
dias após a decisão da sociedade, e se dois ou mais deles quiserem usar
do direito de preferência em causa, as quotas serão divididas entre
eles, por acordo ou por rateio, tanto quanto possível proporcional às
respectivas quotas.

§ 3.º Se o sócio cedente não receber tempestivamente qualquer
comunicação da sociedade ou dos restantes sócios, poderá dispor
livremente da sua quota nos termos da lei.

5.º

Os sócios poderão fazer à caixa da sociedade os suprimentos de
que esta carecer, sempre tanto possível na proporção das respecti-
vas quotas e mediante a prévia autorização da assembleia convocada
para esse efeito.

6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos as reuniões
da assembleia geral serão convocadas por meio de cartas registadas
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com 15 dias de antece-
dência pelo menos.

7.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
fica a cargo de todos os sócios que ficam desde já investidos nessa
qualidade.

8.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de qualquer um dos geren-
tes.

9.º

É vedado a qualquer dos gerentes assinar em nome da sociedade
qualquer acto ou instrumento alheio aos seus interesses directos, tais
como fianças, abonações ou similares, sob pena da sua integral e
exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos resultantes a qual-
quer tempo, e ainda outorgar, por procuração ou substabelecimento,
mesmo que condicional ou em nome próprio de quaisquer poderes
que de qualquer forma possam envolver a sociedade sem prévia
autorização desta, aos poderes delegados e quanto à pessoa, a quem
tais poderes são outorgados.

10.º

A sociedade poderá constituir mandatários nos termos e para os
efeitos do artigo 256.º do Código Civil.

11.º

Para qualquer gestão emergente deste contrato, ficam desde já
eleito o foro da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qual-
quer outro.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13280708

MUN FARIA � OFTALMOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 376/010725; identificação de pessoa colectiva
n.º 505553104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/
010725.

Certifico que entre Dr.ª Mun Yueh de Faria, número de identifi-
cação fiscal 149083432, natural de Moçambique, portadora da cé-
dula profissional n.º 26 339, emitida em 24 de Julho de 1990, pela
Ordem dos Médicos, e marido, José Manuel de Noronha Gamito de
Faria, número de identificação fiscal 144489805, natural da fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casados sob
o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua de Agosti-
nho Neto, 42, 6.º, B, Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mun Faria � Oftalmologia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Campo Pequeno, 2, 10.º, C,
em Lisboa, freguesia de Campo Grande.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de medicina e cirurgia
oftalmológica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Mun Yueh de Faria e
José Manuel de Noronha Gamito de Faria.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, consoan-
te vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por am-
bos os sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16327152

PRAZOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 19 618/470811; identificação de pessoa colectiva n.º 500509514;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 36 e 37/010725.

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

Inscrição n.º 3, averbamento n.º 2, apresentação n.º 36/010725.
Cessação de funções dos gerentes José Armando Fernandes Fon-

tainha e Maria Manuela de Miranda Marques Fontainha, por terem
renunciado, em 30 de Maio de 2001.

Certifico ainda que foi registado o reforço e redenominação do
capital de 9 000 000$ para 45 500 euros, com remodelação total do
contrato que ficou com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade mantém a firma Prazolar, L.da, e tem a sua sede,
na Avenida de João XXI, 5-D e 5-E, freguesia de São João de Deus,
concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, agências, de-
legações ou outras formas locais de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de tinturaria e comércio
de fanqueiro e retroseiro.

3.º

O capital social é de 45 500 euros, integralmente realizado e cor-
responde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
28 500 euros, pertencente ao sócio José Fernando Marrafa Fontai-
nha; e outra no valor nominal de 17 000 euros, pertencente à sócia
Maria do Rosário Jorge Duarte Resina Fontainha.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, for deliberado
em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios, já gerentes
e por não sócios a nomear em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade, são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

5.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e em segundo, aos sócios.

6.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com ob-
jecto e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de
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empresas, e associar-se com outras pessoas jurídicas para formar
consórcios e associações em participação.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 100 000 euros.

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 Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 14742705

MELISAUTO � MERCADO LISBONENSE DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 498/690905; identificação de pessoa colectiva n.º 500189650;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 40/010725.

Certifico que foi registada a alteração do contrato, com remode-
lação total, passando a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade continuará a sua actividade constituída sob a forma
de sociedade anónima, com a denominação de MELISAUTO �
Mercado Lisbonense de Automóveis, S. A., e reger-se-á pelos pre-
sentes estatutos e pelas normas legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é em Lisboa, na Rua de Pinheiro Chagas, 101-
B, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

2 � A sede social poderá ser transferida por simples deliberação
da administração da sociedade para outro local, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, competindo igualmente à ad-
ministração da sociedade, decidir sobre a criação de delegações ou
qualquer outra forma de representação social, no País ou no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda, reparação e
manutenção de viaturas automóveis, tractores, alfaias agrícolas,
empilhadores, peças, acessórios, pneus, lubrificantes e carburantes.

2 � A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
com objecto idêntico ou diferente, em sociedades reguladas por leis
especiais e, ainda em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

A sociedade é constituída por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 600 000 euros, integralmente subscrito
e dividido em 120 000 acções de 5 euros cada uma e encontra-se
totalmente realizado em dinheiro e nos demais valores constantes da
escrita social.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis.

3 � As acções podem ser tituladas ou escriturais; quando sejam
tituladas, são representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500,
1000, 5000, 10 000, 100 000 e 1 000 000 de acções e é permitida a
sua concentração ou divisão.

ARTIGO 6.º

1 � Os aumentos de capital social, serão deliberados em assembleia
geral, por uma maioria qualificada de dois terços do capital social.

2 � Se, for deliberado diferir parte da realização do capital au-
mentado, as chamadas de capital serão feitas a todos os accionistas
na proporção do capital por cada um subscrito e deverão ser comu-
nicadas com antecedência mínima de 30 dias.

ARTIGO 7.º

1 � Na subscrição dos aumentos de capital, os accionistas terão di-
reito de preferência, na proporção das acções que ao tempo possuírem.

2 � A assembleia geral poderá deliberar, por maioria de dois terços
do capital social, que o direito de preferência estabelecido no número
anterior, não poderá ser exercido relativamente a determinado aumento
de capital.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir obrigações de qualquer espécie, nos
termos da legislação especial que lhe for aplicável.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir acções próprias nos termos e condi-
ções previstas na lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

1 � São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O conselho fiscal ou o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas e
as suas deliberações, quando tomadas nos termos da lei e dos esta-
tutos, são obrigatórias para todos eles.

ARTIGO 12.º

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

2 � Só podem participar na assembleia geral, os accionistas que
tiverem acções averbadas em seu nome, no livro de registo da so-
ciedade, até oito dias antes da data marcada para a reunião ou, no
caso de acções ao portador, ter depositados na sede da sociedade,
até ao terceiro dia anterior ao da reunião da assembleia geral, os
correspondentes títulos ou documentos comprovativos do seu depó-
sito em instituição de crédito.

3 � Cada acção confere um voto em assembleia geral.
4 � No caso de contitularidade de acções, os contitulares terão

de ser representados por um deles e só esse poderá participar na
assembleia geral.

5 � As pessoas colectivas accionistas, deverão comunicar por
carta endereçada ao presidente da mesa o nome de quem as deva
representar.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral será convocada sempre que a lei o deter-
mine, ou a solicitação de quaisquer outros órgãos sociais, ou de
accionistas que possuam acções correspondentes, pelo menos, a 5%
do capital social.

2 � Para além da competência que lhe é atribuído por lei ou pelos
presentes estatutos, compete à assembleia geral:

a) Discutir e aprovar ou modificar o relatório do conselho de
administração e as contas, referentes ao exercício findo, com o res-
pectivo parecer do conselho fiscal ou do fiscal único;

b) Deliberar quanto à aplicação de resultados;
c) Eleger, quando houver necessidade, os órgãos sociais;
d) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido

pelos outros órgãos sociais.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral, considera-se normalmente constituída e poderá
validamente funcionar em primeira convocação, desde que estejam
presentes ou representados accionistas que possuam, pelo menos,
50% do capital social e, em segunda convocação, qualquer que seja
o número de accionistas e o capital representado, sem prejuízo das
disposições imperativas em contrário.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral, compõe-se de um presidente e um
secretário, eleitos pelos accionistas, por um período de três anos,
podendo ser reconduzidos por uma ou mais vezes.
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ARTIGO 16.º

As assembleias gerais, reunir-se-ão na sede social ou no local
designado nos anúncios convocatórios.

ARTIGO 17.º

1 � As deliberações da assembleia geral, são tomadas por maioria
absoluta dos votos presentes salvo disposição legal ou estatutária,
exigindo maioria qualificada.

2 � Será necessária uma maioria de dois terços do capital social,
para que sejam válidas as deliberações sobre as seguintes matérias:

a) Alteração dos estatutos;
b) Aumento de capital, sem prejuízo do disposto no artigo 7.º

destes estatutos;
c) Fusão, cisão, transformação e dissolução.

ARTIGO 18.º

A remuneração dos membros da mesa da assembleia geral e dos
outros órgãos sociais, será fixado por deliberação tomada em assem-
bleia geral, com excepção da remuneração do revisor oficial de con-
tas ou da sociedade de revisores oficiais de contas.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 19.º

1 � A administração e representação da sociedade, incumbem a
um conselho de administração, composto por três, cinco ou sete
membros, um dos quais será o respectivo presidente.

2 � Os membros do conselho de administração, incluindo o seu
presidente, serão eleitos em assembleia geral, por um período de três
anos, podendo ser reconduzidos uma ou mais vezes.

3 � No início de cada mandato, o conselho designará o membro
que substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos.

ARTIGO 20.º

Ao conselho de administração compete, em especial, para além do
que por lei ou disposição estatutária lhe esteja consignado:

a) Dirigir a sociedade, praticando todos os actos e operações que
caibam nos limites do exercício da sua actividade económico e fi-
nanceira e que a lei ou os presentes estatutos não reservem à com-
petência da assembleia geral;

b) Dar execução às deliberações da assembleia geral e assegurar
o cumprimento, na esfera social, dos preceitos legais e estatutários;

c) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, contrair obrigações, propor e seguir pleitos, confessar, de-
sistir ou transigir em processo, comprometer-se em árbitros, assinar
termos de responsabilidade e, em geral, praticar todos os actos de
representação da sociedade;

d) Elaborar o relatório anual da actividade e as contas, e submetê-
los à apreciação da assembleia geral;

e) Adquirir, alienar e onerar em nome e por conta da sociedade
quaisquer bens ou direitos, móveis ou imóveis, estes com observân-
cia da legislação aplicável, tendo sempre em vista a realização dos
interesses da sociedade;

f) Assegurar a obtenção dos meios de financiamento necessários
para o desenvolvimento das actividades da sociedade, contraindo
empréstimos bancários e outras operações de financiamento e nego-
ciando outras operações de crédito que não estejam vedadas por lei
ou pelos presentes estatutos;

g) Fixar as competências individuais de cada um dos seus mem-
bros, as quais deverão constar de norma regularmentar adequada;

h) Definir a organização interna dos serviços da sociedade, por forma
a garantir a progressiva melhoria dos seus métodos de trabalho, elabo-
rando e fazendo cumprir os correspondentes regulamentos e instruções;

i) Contratar, nomear e transferir quaisquer empregados da socie-
dade, atribuir-lhes procuração para o exercício de determinados ac-
tos, exercer o poder disciplinar e fixar as carreiras profissionais, os
níveis e as áreas de competência funcional;

j) Contratar, nomear e transferir quaisquer empregados da socie-
dade, atribuir-lhes procuração para o exercício de determinados ac-
tos, exercer o poder disciplinar e fixar as carreiras profissionais, os
níveis e as áreas de competência funcional;

k) Resolver todos os assuntos que não caibam na esfera da com-
petência dos outros órgãos sociais.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração poderá delegar numa comissão
executiva ou em dois dos seus administradores a gestão corrente da

sociedade e (ou) parte dos poderes que lhe cabem quanto a certas
matérias de administração.

2 � Os administradores em que seja delegada a gestão corrente
da sociedade, serão designados administradores-delegados.

3 � A comissão executiva será composta por três membros, de-
signados de entre os administradores.

ARTIGO 22.º

O conselho de administração pode também deliberar a constitui-
ção de comissões especializadas, formadas por directores e também
por membros do próprio conselho, nas quais delegará os poderes que
considerar convenientes.

ARTIGO 23.º

O conselho de administração, pode constituir mandatários de en-
tre os empregados da sociedade ou pessoas a ela estranhas, definin-
do sempre, em acta, o âmbito e a duração do respectivo mandato.

ARTIGO 24.º

1 � Para obrigarem a sociedade, os documentos emitidos em
nome dela, deverão conter a assinatura de:

a) Dois membros do conselho de administração;
b) Um membro do conselho de administração e um mandatário,

quando os actos a que respeitem se compreendem nas específicas
atribuições deste;

c) Dois mandatários conjuntamente, quando os actos estejam com-
preendidos nos respectivos poderes;

d) Um só mandatário, se do respectivo mandato constarem tais
poderes.

ARTIGO 25.º

1 � O conselho de administração reunir-se-á trimestralmente e ou
sempre que for convocado pelo seu presidente, ou pela maioria dos
seus membros com não menos de cinco dias úteis de antecedência
em relação à data da reunião.

2 � As deliberações do conselho de administração, deverão ser
tomadas pela maioria dos membros presentes.

3 � O presidente terá voto de qualidade no caso de empate nas
votações.

SECÇÃO III

Conselho fiscal ou fiscal único
ARTIGO 26.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
e respectivo suplente os quais deverão ser obrigatoriamente reviso-
res oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas
ou por um conselho fiscal, composto por três membros efectivos e
dois suplentes, sendo um dos membros efectivos e um dos suplen-
tes obrigatoriamente revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas.

2 � A assembleia geral elegerá o fiscal único ou os membros do
conselho fiscal, com obediência às disposições legais aplicáveis,
indicando entre eles o presidente.

3 � O fiscal único ou os membros do conselho fiscal serão elei-
tos por um período de três anos, podendo ser reconduzidos por uma
ou mais vezes.

ARTIGO 27.º

1 � A assembleia geral poderá cometer a uma sociedade de re-
visores oficiais de contas, sem prejuízo da competência do fiscal
único ou do conselho fiscal a auditoria das contas da sociedade.

2 � O fiscal único ou o conselho fiscal tomarão conhecimento do
conteúdo dos relatórios da auditoria externa, devendo emitir o seu pa-
recer sobre os mesmos.

ARTIGO 28.º

1 � O conselho fiscal, se existir, reúne uma vez por trimestre e as
suas deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros,
sendo obrigatória a declaração de votos dos membros vencidos.

2 � No caso de empate nas votações, o presidente tem voto de
qualidade.

CAPÍTULO IV

Disposições comuns e finais

ARTIGO 29.º

1 � Das reuniões do conselho de administração e do conselho
fiscal, caso existam, serão lavradas actas, assinadas por todos os
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presentes, das quais constarão as deliberações tomadas e as declara-
ções de voto, se as houver.

2 � As actas das reuniões da assembleia geral, serão apenas as-
sinadas pelo presidente e secretário.

ARTIGO 30.º

O ano social é o ano civil, devendo ser elaborado, pelo menos,
um balanço anual com referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 31.º

Os resultados líquidos de cada exercício, terão a aplicação que a
assembleia geral determinar, após prévia dedução das percentagens
destinadas à constituição das reservas legais e especiais previstas na lei.

ARTIGO 32.º

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes ou a qualquer dos membros do
conselho de administração, emergentes ou não destes estatutos, fica
estipulado o foro da comarca de Lisboa.

ARTIGO 33.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação
do património social, consequente à dissolução da sociedade, será
efectuada por uma comissão liquidatária constituída pelos membros
do conselho de administração à data em exercício.

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 Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13281747

MENDES, SILVA & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 288/730309; identificação de pessoa colectiva n.º 500190585;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 32/010725.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 700 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º, ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, corres-
pondente à soma de duas quotas: uma de 2857 euros, pertencente a
Maria Antónia Silva e outra de 2143 euros, pertencente em comum,
a Carlos Manuel Marques Baptista e Pedro Jorge da Costa Baptista.

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 Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 16983254

PUBLICIDADE A-Z � ESPAÇO PUBLICITÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 170/850625; identificação de pessoa colectiva
n.º 501589155; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 13 e 14/010725.

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

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 13/010725.
Cessação de funções do gerente, Paulo Guilherme Dias Brehm,

por ter renunciado, em 29 de Junho de 2001.
Certifico ainda que foi registado o reforço e redenominação do

capital de 1 000 000$ para 6000 euros, tendo os artigos 1.º n.º 1 e
4.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Publicidade A-Z � Espaço
Publicitário, L.da, e tem a sua sede na Rua do Almirante Barroso, 52,
1.º, direito, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

(Mantém o n.º 2.)

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 6000 euros, e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de 4800 euros, pertencen-
te ao sócio Paulo Guilherme Dias Brehm; e uma de 1200 euros,
pertencente ao sócio Rogério Trindade de Almeida.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13293460

M. E. C. I. � MONTAGENS ELÉCTRICAS CIVIS
E INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 644/851003; identificação de pessoa colectiva n.º 501576304;
inscrição n.º 25; números e data das apresentações: 16 e 17/010621.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 050 000 000$ para 5 250 000 euros, tendo o artigo 4.º n.º 1,
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 52 250 000 euros, sendo representado
por 1 050 000 acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis e serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 100,
1000 e 10 000 acções.

3 � Os títulos representativos das acções serão assinadas por dois
administradores, podendo uma das assinaturas ser aposta por chan-
cela ou reproduzida por meios mecânicos.

Certifico ainda que foi registada a nomeação dos órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente � António Simões Mar-

ques Couto; José Manuel Couto André, divorciado, residente na Rua
de Elvira Velez, torre A-1, 13.º, A, São João da Caparica, Almada;
António José Marçal Martins; Paulo Alexandre Andrade da Silva,
casado, residente na Rua da Ordem de Santiago, 15, Urbanização
dos Carvalhos, Palmela; administrador-delegado � Carlos Francisco
Diniz da Costa, residente na Praceta de João Azevedo Coutinho, 3,
3.º, B, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Armando dos Santos Nogueira; suplen-
te � Vítor Bizarro do Vale, revisor oficial de contas.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13277987

CAZEDO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 63 515/860717; identificação de pessoa colectiva n.º 501691138;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 19/010725.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 2 500 000$ para 12 500 euros, tendo os artigos 2.º e 3.º, ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a importação, exportação, comerciali-
zação e representações nacionais e estrangeiras de tecnologia, equi-
pamento de segurança, material, eléctrico, material de construção,
electrodomésticos e artigos de reprodução de som. A sociedade tem
ainda por objecto o exercício da actividade de comércio de bens e
tecnologias militares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de 12 500 euros, representado
por três quotas: uma de 6250 euros e outra de 6150 euros, perten-
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centes ao sócio José Edgar das Neves Baptista de Azevedo; e outra de
100 euros, pertencente à sócia Constança Ferreira das Neves de
Azevedo.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13240706

CENTRAL DE IDEIAS � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2409/930226; identificação de pessoa colectiva n.º 502944234;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 25 e 26/010726.

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

Inscrição n.º 4, averbamento n.º 2, apresentação n.º 25/010726.
Cessação de funções da gerente Maria Cristina Hipólito Parreira

Baptista, por ter renunciado, em 30 de Setembro de 2000.
Inscrição n.º 5, apresentação n.º 26/010726.
Nomeação de gerente, por deliberação de 30 de Setembro de 2000,

de Humberto Pedroso Novais, divorciado, residente na Avenida da
Praia da Vitória, 73, 1.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13281348

PARFITEL � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4585/950808; identificação de pessoa colectiva n.º 503505099;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 10 e 11/010726.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição das inscrições
acima referida:

Inscrição n.º 11, averbamento n.º 1, apresentação n.º 10/010726.
Cessação de funções dos administradores Renato Berardo, Fer-

nando José Morgado Ramos e Miguel João Luz Costa e do mem-
bro do conselho fiscal A. Paredes, A. Oliveira & A. Santos, por
terem renunciado, em 30 de Outubro de 2000, 30 de Outubro de
2000, 30 de Outubro de 2000 e 11 de Novembro de 2000, respecti-
vamente.

Inscrição n.º 12, apresentação n.º 11/010726.
Nomeação do conselho de administração e de um membro do

conselho fiscal, por deliberação de 15 de Novembro de 2000.
Conselho de administração: presidente � Gonçalo Manuel

Bourbon Sequeira Braga, casado, residente em Campo Grande, 35,
2.º, D, Lisboa; Gaspar Maria de Castro de Sousa Pinto, casado, resi-
dente com o anterior; Miguel Maria de Castelo Branco Ramos de
Magalhães, casado, residente com o anterior; João Francisco Ribeiro
da Silva Martins, casado, residente com o anterior; e Manuel Ale-
xandre de Sousa Pinto Agrellos, casado, residente com o anterior.

Prazo: quadriénio de 2000-2003.
Membro do conselho fiscal: João Augusto e Associados, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas.
Prazo: quadriénio em curso de 1999-2002.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13295292

PRIVATEL.COM � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5015/960209; identificação de pessoa colectiva n.º 503591718;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 7/010726.

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

Inscrição n.º 13, averbamento n.º 3, apresentação n.º 7/010726.
Cessação de funções do administrador Miguel Maria de Castelo Branco

Ramos Magalhães, por ter renunciado, em 24 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13295284

PLACALÓGICA � SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 372/010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505613433;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/010723.

Certifico que entre Luís Filipe Dias dos Santos, número de iden-
tificação fiscal 152745289, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa e mulher, Maria José Baltazar Martins
dos Santos, número de identificação fiscal 128452030, natural da
freguesia de Campolide, concelho de Lisboa, casados sob o regime
da comunhão de adquiridos, residentes na Praça do Relógio, 168,
5.º, B, em Rio de Mouro, Sintra, portadores dos bilhetes de identi-
dade, respectivamente, n.os 7886840, de 20 de Outubro de 1999 e
7445827, de 25 de Outubro de 1999, ambos emitidos pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PLACALÓGICA � Suporte
Técnico Informático, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernão Lopes, 9, 5.º,
direito, Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios, 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 ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação,
exportação, representação, prestação de serviços de equipamentos e
produtos informáticos. Assistência técnica de material informático.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma
do valor nominal de 17 500 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe
Dias dos Santos; e outra do valor nominal de 7500 euros, perten-
cente à sócia Maria José Baltazar Martins dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou a não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís Filipe Dias dos
Santos.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13294105

PONTOS CARDEAIS, CENTRO DE APOIO
PSICOPEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 374/010724; identificação de pessoa colectiva
n.º 505500213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
010724.
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Certifico que entre:
1.ª Maria Santiago de Faria Guerreiro Saguer, número de identifica-

ção fiscal 196018412, natural da freguesia das Mecês, concelho de
Lisboa, solteira, maior, residente na Praça da Rainha Santa, 7, 3.º,
esquerdo, em Lisboa, portadora do bilhete de identidade n.º 10545814,
emitido em 1 de Junho de 1999, pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa; e

2.ª Susana Russo Veloso, número de identificação fiscal
216828333, natural de Angola, solteira, maior, residente na Rua de
Manuel Marques, 4, 12.º, A, em Lisboa, portadora do bilhete de
identidade n.º 10920464, emitido em 10 de Julho de 1998, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pontos Cardeais � Centro de
Apoio Psicopedagógico, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Leopoldo Almeida,
4-A, em Lisboa, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de apoio
psicopedagógico.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou 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 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada, figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13294164

LOURES

SOEIRICONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 652;
identificação de pessoa colectiva n.º 973456728 (provisória).

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2000.

12 de Setembro de 2001. � A Escritura Superior, Angelina Ma-
ria Conde Bugalho de Brito. 15640744

LOURINHÃ

COTONET � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula
n.º 1156; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010727.

Certifico que entre Paulo Alexandre Antunes dos Santos e Maria
Teresa Pereira Gomes, ambos solteiros, maiores, e residentes na Rua
de António Pinheiro de Andrade, lote 18, 3.º, direito, vila, fregue-
sia e concelho da Lourinhã, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de COTONET � Tecnologias
de Informação, L.da

2.º

A sua sede é na Rua de António Pinheiro Andrade, lote 18, 3.º,
direito, na vila, freguesia e concelho da Lourinhã.

3.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser des-
locada, dentro do mesmo concelho, bem como podem ser criadas ou
extintas delegações, sucursais ou outra forma de representação so-
cial, no território nacional.

4.º

A sociedade durará por tempo indeterminado, com início no dia
de hoje.

5.º

A sociedade tem por objecto a criação e manutenção de páginas
de internet. Programação informática. Formação profissional. Pres-
tação de serviços informáticos.
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6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já devidamen-
te depositado na conta da sociedade, é de 5000 euros (1 002 410$), e
corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor nominal de
4750 euros (952 289$50), pertencente ao sócio Paulo Alexandre An-
tunes dos Santos; e outra com o valor nominal de 250 euros
(50 120$50), pertencente à sócia Maria Teresa Pereira Gomes.

7.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao só-
cio Paulo Alexandre Antunes dos Santos que, desde já, fica nomeado
gerente, sendo necessário para obrigar a sociedade, a assinatura do
gerente.

8.º

A sociedade poderá nomear ou destituir gerentes em assembleia
geral, sempre que considere necessário.

9.º

A cessão de quotas, entre os sócios é livremente permitida. A
estranhos dependerá do consentimento da sociedade.

10.º

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 20 000 000$ cada um.

11.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

12.º

Fica, desde já a gerência autorizada a proceder ao levantamento
do capital depositado na agência da Lourinhã, do Banco BPI, es-
sencial à instalação e compra de equipamentos para a sociedade.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 14322790

AUTO TÁXIS PROGRESSO DA LOURINHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 19/
681115; identificação de pessoa colectiva n.º 500561354; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/010807.

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

Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do contrato
e em consequência do referido aumento, foi alterado parcialmente o
pacto quanto ao artigo 4.º, que fica com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais bens
e valores constantes da escrituração, é de 5000 euros, e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Castelo Peixoto Cerqueira Reis. 14323427

TRANSPORTES PALMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula n.º 848/
970711; identificação de pessoa colectiva n.º 503927805; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 20010806.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, foi dissolvida, não tendo
prazo para a liquidação por não existir activo nem passivo, tendo
sido aprovadas as contas em 25 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Castelo Peixoto Cerqueira Reis. 14323400

SILVINO J. SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula
n.º 1160/010806; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/010806.

Certifico que, por Silvino José dos Santos, casado com Ana Ma-
ria da Conceição Sousa Santos, na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Avenida do Araújo, 11, Marteleira, Lourinhã, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege nos termos constantes do
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade denomina-se Silvino J. Santos, Unipessoal, L.da, e tem
sede na Avenida do 1.º de Janeiro, 37, freguesia da Marteleira, con-
celho da Lourinhã.

2.º

A sociedade tem como objecto social: fabrico de mobiliário, car-
pintaria de interiores e decorações.

3.º

O capital social é de 1 002 410$, corresponde a 5000 euros, en-
contrando-se integralmente realizado.

4.º

A sociedade é administrada e representada em juízo ou fora dele,
activa ou passivamente, pelo sócio ora designado gerente.

5.º

A sociedade obriga-se mediante a assinatura do gerente.

6.º

Fica o gerente autorizado, nos termos da alínea b), do n.º 4, do
artigo 202.º, do Código das Sociedades Comerciais, a efectuar levan-
tamentos da conta aberta em nome da sociedade na Caixa de Cré-
dito Agrícola da Lourinhã, balcão da Marteleira, para aquisição de
equipamentos necessários a sociedade bem como para as despesas
inerentes a sua constituição e normal desenvolvimento da sociedade.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Castelo Peixoto Cerqueira Reis. 14323419

HONORATO & LUÍS JOÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lourinhã. Matrícula
n.º 1142; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010626.

Certifico que entre Honorato dos Santos Pacheco, casado com
Lúcia Maria Henriques Moreira Pacheco, no regime da comunhão
de adquiridos, residente na Rua da Fonte, 25-A, Toledo, Vimeiro,
Lourinhã; e Luís João Paulo da Silva, solteiro, maior, residente na
Rua do 1.º de Dezembro, Toledo, Vimeiro, Lourinhã, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege nos termos do contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Honorato & Luís João Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fonte, 25, A, em Toledo,
freguesia de Vimeiro, concelho da Lourinhã.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências,
sucursais, filiais ou outras formas locais de representação da socie-
dade, em qualquer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a construção civil, promoção
imobiliária, compra, venda e revenda de imóveis.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
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que seja a sua natureza e objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

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

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo dos gerentes, sócios ou não só-
cios, que forem designados em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada, figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 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.

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Castelo Peixoto Cerqueira Reis. 14323710

ODIVELAS

MANUEL RESENDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 436; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20010709.

Certifico que, Manuel Maria Ferreira dos Santos Resende, solteiro,
maior, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Malmequeres, 8, rés-
do-chão, esquerdo, freguesia e concelho de Odivelas.

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 representação e comércio de mate-
rial, equipamentos e acessórios de casa de banho e utilidades domés-
ticas.

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, pertence ao só-
cio 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 ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

9 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14949318

PINTO & JERÓNIMO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 423; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20010628.

Certifico que entre:
1) Alípio Pinto; e
2) Agostinha Maria Esteves Jerónimo Pinto, casada com o ante-

rior, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pinto & Jerónimo � Constru-
ção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal da Serra, Rua M,
lote 10, 3.º, esquerdo, Porto da Paiã, freguesia da Pontinha, conce-
lho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de empreitadas e
construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
de valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 25 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada, figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

28 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14919877

LUÍSA MARIA & FERNANDO FERNANDES � VESTUÁRIO
E DECORAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 433; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20010712.

Certifico que entre:
1) Luísa Maria Almeida Roque Fernandes; e
2) Fernando Correia Fernandes, casados entre si, na comunhão de

adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luísa Maria & Fernando Fer-
nandes � Vestuário e Decoração Profissional, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Simões Caste-
lo, 8, A, rés-do-chão, freguesia de Caneças, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em confecção e comercialização
de peças de vestuário, atoalhados e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14919885

PONTIZOO � COMÉRCIO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 429; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20010702.

Certifico que entre:
1) Paulo Jorge Marques Lourenço, solteiro, maior; e
2) Vítor Manuel Marques Lourenço, casado com Maria João

Cardoso Marques Lourenço, na comunhão geral, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PONTIZOO � Comércio de
Animais de Estimação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Cabo Delgado, 1-A,
na Pontinha, freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de animais de esti-
mação, rações, sementes e acessórios.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a

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

3 � 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.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14963990

INFRACABOS � SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÕES,
INFRA-ESTRUTURAS E MONTAGENS DE CABOS

DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 430;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20010702.

Certifico que, José António Pires, casado com Nesby Monteiro
Pires, na comunhão geral, constituiu a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INFRACABOS � Serviços de
Pavimentações, Infra-Estruturas e Montagens de Cabos de Teleco-
municações, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 25 de Abril, lote 7,
freguesia da Ramada, concelho de Odivelas.

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, serviços de pavimentação na área
de construção civil, infra-estruturas e montagens de cabos e apare-
lhos na área das telecomunicações.

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, pertence 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 4.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam á prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

2 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14964007

EXPOTOLDO � FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TOLDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 325; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20010521.

Certifico que entre:
1) João Manuel de Sousa Martins Rodrigues, 2500 euros; e
2) Teresa da Conceição Braz Ribeiro Rodrigues, casada com o

anterior na comunhão de adquiridos, 2500 euros, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EXPOTOLDO � Fornecimen-
to e Montagem de Toldos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria do Céu, 29,
Bairro Monte Verde, freguesia de Caneças, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na fabricação e montagem de
toldos, coberturas, avançados, guarda-sóis e seus componentes e
fornecimento dos mesmos. Importação e exportação.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou 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 um
gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada, figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

3 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

21 de Maio de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14963817

TÁXIS DE ARTUR CHAVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 456;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20010710.

Certifico que, Artur Américo Mesquita Chaves, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis de Artur Chaves,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Sidónio Muralha,
lote 40, 3.º, esquerdo, freguesia de Olival Basto, concelho de Odivelas.

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 transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros, táxi.

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, pertence ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le 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 ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14949881

AUTO TÁXIS GRAÇA MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 457; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010711.

Certifico que entre:
1) António José Graça Matos, solteiro, maior; e
2) António Alfredo Borges de Matos, casado com Maria Lúcia

Melo Lopes Matos, na comunhão geral, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Graça Matos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Malmequeres, 26, 1.º,
esquerdo, freguesia de Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste em transporte público de aluguer,
em veículo automóvel ligeiro de passageiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas: uma de 4500 euros, do sócio António José Graça Matos; e
outra de 500 euros, do sócio António Alfredo Borges de Matos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

11 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14949890

O CANTINHO DA HORTA � MINI-MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 16 855; identificação de pessoa colectiva n.º 505073528; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: of. 2 e 4/20010524.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: Cessação de funções de gerente de Elisabete de Jesus

Cariano Rato Rodrigues, por renúncia, em 19 de Fevereiro de 2001.

Facto: alteração parcial do contrato, em que alteram o artigo 3.º
do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5013 euros, e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 2506,50 euros, tituladas uma por
cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14963892

AUTO TÁXI ABÍLIO JORGE FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 466;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010716.

Certifico que entre:
1) Abílio Jorge Marques Fernandes; e
2) Paula Alexandra Mendes Correia Fernandes, casada com o

anterior, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxi Abílio Jorge
Fernandes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de João Villaret, 14,
5.º, B, em Póvoa de Santo Adrião, freguesia de Póvoa de Santo
Adrião, concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, ser
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 no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14949954

A ESTRELA AMIGA, BABYSITTING � ACOLHIMENTO
DE CRIANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 465;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010716.
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Certifico que entre:
1) Sónia Alexandra Guerreiro Cachapa, solteira, maior;
2) Sandra Cristina Martins Francisco, solteira, maior; e
3) Susana Isabel Sereno Camacho Aguiar, solteira, maior, foi

constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma a Estrela Amiga, Babysitting �
Acolhimento de Crianças, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização de Ribeirada,
51, loja direita, em Odivelas, freguesia e concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
babysitting, organização de actividades, lúdicas e educativas, orga-
nização de festas infantis, acolhimento ocasional de crianças, comer-
cialização de materiais lúdico, pedagógicos e didácticos, serviços
orientados para actividades culturais e de lazer. Apoio a famílias no
sentido de lhes proporcionar mais tempo livre.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5010 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais,
cada uma do valor nominal de 1670 euros e uma de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou a não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Sandra Cristina
Martins Francisco e Sónia Alexandra Guerreiro Cachapa.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada, figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14949946

TÁXIS CATAPIRRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 976;
identificação de pessoa colectiva n.º 500490295; inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 1, 2 e 3/20010713.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, com o
aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros, mediante o aumen-
to de 602 410$, tendo em consequência sido alterados os artigos 1.º,
3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Táxis Catapirra, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Ilha do Faial, lote 02, rés-do-chão, freguesia
da Pontinha, concelho de Odivelas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros, e corresponde
à soma de quatro quotas: duas iguais do valor nominal de 2000 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Inácio José
Alcaparra Charepe e Natividade Maria Silva Fonseca Xarepe; e duas
iguais do valor nominal de 500 euros cada uma, pertencentes uma
a cada um dos sócios Rui Miguel Fonseca Charepe e Dina Maria
Fonseca Charepe Figueiredo.

ARTIGO 5.º

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

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

3 � São gerentes os sócios Natividade Maria Silva Fonseca
Xarepe e Rui Miguel Fonseca Charepe, já designados.

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

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14949903

SANINTCHÁ � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 464; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010716.

Certifico que, Infamara Cairaba Sanha, solteiro, maior, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Jorge Sena, 30, rés-
do-chão, direito, em Odivelas, freguesia e concelho de Odivelas.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil e
obras públicas, comercialização, importação, exportação, represen-
tação de produtos alimentares e bebidas, materiais de construção,
artigos de vestuário e acessórios, veículos automóveis, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, prestação
de serviços de limpeza e jardinagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 7500 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, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando
desde já, nomeado gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

16 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14949938

PENTAVISÃO � IMAGEM PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7646;
identificação de pessoa colectiva n.º 502343974; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 12 e 13/
20010503.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerentes de Luís José Dias Calado

Nogueira Pinto, Maria João Barreleiro Batista, Virgílio Horta Gue-
des, Ricardo Manuel Carreiro Passos, por destituição, em 5 de Março
de 2001.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14944634

FRANCISCO J. CAMPOS � INDÚSTRIAS DE HIGIENE
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 11 435; identificação de pessoa colectiva n.º 501134336; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 20/20010705.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, com o
aumento de capital de 10 000 000$ para 50 000 euros, mediante o
aumento de 120,21 euros, tendo em consequência sido alterados os
artigos 3.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas: sendo uma de 45 000 euros,
pertencente ao sócio Paulo Jorge Bento de Campos; e outra de
5000 euros, pertencente ao sócio Francisco José de Campos.

6.º

1 � A gerência será nomeada em assembleia geral.
2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos pela

assinatura de um gerente.
3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

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

Está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14746026

PIZZA DOURADA � SNACK-BAR, PIZZARIA
E CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 446; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20010705.

Certifico que entre:
1) Quirino Manuel Rodrigues Pereira; e
2) Maria Vitória dos Santos Pereira, casada com o anterior, na co-

munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Pizza Dourada � Snack-Bar,
Pizzaria e Churrasqueira, L.da, vai ter a sua sede na Quinta Nova,
lote 35, loja direita, freguesia de Odivelas, concelho de Odivelas.

2.º

A gerência poderá transferir a sua sede para qualquer outro local
permitido por lei, bem como abrir, transferir ou encerrar agências,
delegações, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou outras
formas de representação em qualquer outro lugar do País.

3.º

A sociedade terá o seu início de actividade nesta data.

4.º

A presente sociedade durará por tempo indeterminado.

5.º

A sociedade tem por objecto snack-bar, pizzaria e churrasqueira.

6.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais: uma quota no
valor de 5000 euros, pertencente ao sócio Quirino Manuel Rodrigues
Pereira; e uma quota no valor de 5000 euros, pertencente à sócia
Maria Vitória dos Santos Pereira.

7.º

A gerência da sociedade é dispensada de caução e será exercida
por ambos os sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
sendo apenas necessária a assinatura de um dos gerentes para obri-
gar a sociedade.

8.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios é permitida.
2 � Só é permitida a cessão de quotas a terceiros, com autoriza-

ção da sociedade, em deliberação tomada por unanimidade.
3 � Se, porém, algum dos sócios quiser ceder a sua quota a ter-

ceiros, deverá comunicar o facto à sociedade através de postal re-
gistado com aviso de recepção, ou então em assembleia geral, mes-
mo que tal não conste da respectiva ordem de trabalhos.

4 � No caso da sociedade consentir a cessão, terão a mesma pre-
ferência na aquisição da quota desse sócio em primeiro lugar, o outro
sócio em segundo, ou ainda e só depois um terceiro a indicar por
este último.

9.º

1 � No caso de falecimento ou interdição de um sócio, a socie-
dade continuará com o outro sócio e um representante legal do só-
cio falecido ou interdito.
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2 � Enquanto a quota não for adjudicada deverão os respectivos
herdeiros escolher o seu representante legal e indicá-lo no prazo de
30 dias.

10.º

Poderá a sociedade proceder á amortização de quotas no caso de
óbito de um sócio ou em caso de penhora ou qualquer outra forma
de apreensão judicial.

11.º

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos no
número anterior, se a lei não dispuser de outro modo, será igual ao
valor da quota segundo o último balanço legalmente aprovado.

12.º

Os lucros anualmente apurados, depois de deduzidas as despesas
e encargos de administração e de todas as quantias que a gerência
entender suficientes para constituição e registo de quaisquer provi-
sões, serão aplicados pela ordem e modo seguinte:

a) 5% destinados à constituição de reserva legal, até atingir pelo
menos, a quinta parte do capital social;

b) O restante terá o destino que a assembleia geral determinar.

13.º

As assembleias gerais para que a lei não designe formalidades
especiais, serão convocadas por meio de postal registado com aviso
de recepção, com a antecedência de 15 dias, podendo a convocação
ser suprimida pela declaração dos sócios expressa na acta respectiva
dela prescindindo.

14.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais e em qualquer caso de
dissolução serão liquidatários os sócios, que procederão à liquida-
ção e partilha conforme acordarem e for de direito.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14999080

TRINDADE ESTEVES � SOCIEDADE DE RESTAURAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 452; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20010709.

Certifico que, Trindade Manuel Alves Esteves, casado com Ma-
ria de Lurdes Lopes, na comunhão de adquiridos, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Trindade Esteves � Sociedade de
Restauração, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de São José,
lote 49, Vale Grande, freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

§ único. A sociedade, por simples deliberação do titular, poderá
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação, quer em Portugal quer no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a restauração.

3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota, pertencente ao sócio único.

4.º

A sociedade inicia a sua actividade a partir da presente data e
funcionará por tempo indeterminado.

5.º

1 � A gerência da sociedade, será exercida pelo sócio único,
Trindade Manuel Alves Esteves, com ou sem remuneração, ficando
o mesmo desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de um gerente.

6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedade, ser
parte em agrupamentos complementares de empresas, consórcios ou
outras associações, ainda que, de objecto social diferente.

7.º

Ao sócio poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 15 000 euros.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14945118

MILÍMETRO CÚBICO, CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 453; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20010709.

Certifico que entre:
1) Paula Cristina Couceiro Simões, casada com Albino Alexan-

dre Gomes Rodrigues da Silva, na comunhão de adquiridos;
2) Maria Isabel Ferreira de Matos Novo Pucariço, casado com

Eduardo Francisco Garcia Pucariço, na comunhão de adquiridos; e
3) António Manuel Lemos Chaparro, casado com Lígia Paula

Antunes Serra, na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Milímetro Cúbico, Consumíveis
de Informática, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Bombeiros
Voluntários, 25, sobreloja, direita, na Pontinha, freguesia da Ponti-
nha, concelho de Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser deslo-
cada dentro do concelho de Odivelas ou para concelhos limítrofes
e podem ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas de representação social, quando e onde for considerado conve-
niente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto específico consiste no comércio de consumíveis de
informática, de equipamentos de escritório, de mobiliário de escri-
tório e de material de papelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7500 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 2500 eu-
ros, da sócia Paula Cristina Couceiro Simões; uma de 2500 euros,
da sócia Maria Isabel Ferreira de Matos Novo Pucariço; e uma de
2500 euros, do sócio António Manuel Lemos Chaparro.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a estranhos à sociedade, carece do consenti-
mento da mesma sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode participar na constituição de outras sociedades
ou nelas adquirir participações sociais, ainda que tais sociedades
tenham objecto diferente do seu.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade, contratos de supri-
mentos, nas condições que forem previamente fixadas em assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

É permitida a amortização de quotas, por acordo entre a sociedade
e o sócio titular da quota.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, fica a cargo dos sócios, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.
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2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos,
inclusivé na movimentação de contas bancárias, com as assinaturas
conjuntas de dois gerentes.

3 � A gerência poderá nomear mandatários, para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

4 � A sociedade não pode ser obrigada em actos estranhos aos
seus negócios sociais, designadamente, na prestação de fianças, ava-
les e letras de favor.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral, deliberará o destino a dar aos lucros líquidos
do respectivo exercício, podendo uma parte desses lucros consistir
no pagamento da remuneração da gerência, havendo remuneração.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14999277

BORREGO & MOREIRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 455; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010710.

Certifico que entre:
1) Inocêncio de Jesus Abrunhosa Borrego; e
2) Maria Josefa Almeida Moreira, casada com o anterior, na co-

munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Borrego & Moreira, Construções, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Santo Eloy, 13, 1.º,
D, na Pontinha, freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como criar filiais,
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação, quer em Portugal quer no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social: a actividade de construção
civil, compra e venda de propriedades e revenda de bens adquiri-
dos para esse fim.

ARTIGO 4.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 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral fica a car-
go dos dois sócios, os quais ficam desde já designados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, é necessário a assinatura de qual-
quer um dos gerentes.

3 � Nenhum gerente, poderá obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor ou em quaisquer outros actos ou contra-
tos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial entre sócios, é livre, mas a
estranhos, depende do consentimento da sociedade, em primeiro
lugar e dos sócios não cedentes, em segundo, os quais têm o direito
de preferência.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades ou prazos, serão convocados por qualquer gerente, por meio
de carta registada, dirigida aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 10807187

MÁRIO VEIGA � PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 7397;
identificação de pessoa colectiva n.º 502223103; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/20010710.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14999366

PROCONTALIS � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 11 778; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
20010710.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Nomeação de gerente de Helena Cristina Sezinando Arsénio Fer-

reira Santos.
Data da deliberação: 3 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14973278

MEGAMEMOR � SOCIEDADE DE GESTÃO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 360; identificação de pessoa colectiva n.º 504027450; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 6/20010601.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Mudança de sede:
Sede: Rua de Alfredo Roque, Gameiro, 20-C, freguesia e conce-

lho de Odivelas.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14993221

TRANSPORTES HERMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 458;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010711.

Certifico que entre:
1) Hermínio Moura e Silva, 45 000 euros; e
2) Agostinha de Campos Correia, casada com o anterior, na co-

munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Hermínio, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Salão, lote 1, Bairro Arco Maria Teresa, fre-
guesia de Caneças, concelho de Odivelas.

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

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto: transporte público, ocasional
de mercadorias nacional.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em
agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 3.º

Capital

1 � O capital social é de 50 000 euros, e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma de valor nominal de 45 000 euros, pertencente
ao sócio Hermínio Moura e Silva; e outra de valor nominal de
5000 euros, pertencente à sócia Agostinha de Campos Correia.

2 � Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios, prestações suplementares até ao montante de 150 000 euros.

ARTIGO 4.º

Órgãos e representação

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios,
devendo porém, um dos seus elementos ter obrigatoriamente capa-
cidade profissional nos termos legais.

2 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Hermínio Moura e
Silva.

3 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é sempre obrigatória a intervenção do gerente Hermínio
Moura e Silva, detentor de capacidade profissional, para o exercí-
cio da actividade de transportes públicos ocasionais de mercadorias.

4 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos
e contratos, alheios ao objecto social, nomeadamente, em letras de
favor, fianças, abonações e actos análogos.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais, serão convocadas por carta registada, diri-
gida aos sócios com a antecedência mínima de 20 dias, salvo os
casos em que a lei exija outras formalidades e sem prejuízo de ou-
tras formas de deliberação dos sócios legalmente previstas.

ARTIGO 6.º

Sócios e direitos dos sócios

Por morte de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os
herdeiros do falecido, devendo estes nomear um de entre si, que a
todos represente, enquanto a respectiva quota permanecer em
contitularidade.

ARTIGO 7.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar dar-
lhes, podendo ser usados, no todo ou em parte, para a constituição
ou reforço de quaisquer fundos julgados convenientes.

ARTIGO 8.º

Quotas

1 � A cessão e divisão de quotas entre sócios, é livre; porém, as
cessões, totais ou parciais a título oneroso a favor de não sócios,
dependem do consentimento prévio da sociedade, ficando reserva-
do o direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos só-
cios não cedentes em segundo.

2 � A divisão de quotas é sempre permitida entre herdeiros de
sócios falecidos ou contitulares de quotas.

ARTIGO 9.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Se, esta for objecto de penhor, arresto, penhora, arrolamento

ou outra providência que possibilite a sua venda judicial ou for dada
em caução de obrigações que os seus titulares assumam sem que a
prestação de tal garantia seja autorizada pela sociedade;

c) Interdição ou falência do seu titular;
d) Morte do seu titular;
e) Quando em virtude de partilha a quota não fique a pertencer

integralmente ao seu titular;
f) Se a quota for cedida em infracção do disposto no artigo 8.º

deste contrato de sociedade;
g) Se o sócio não comparecer nas assembleias gerais, regularmente

convocadas durante um período consecutivo superior a dois anos;
h) Se o sócio exercer, por conta própria ou alheia, actividade

concorrencial com a da sociedade.
2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão ser posteriormente criadas, por deliberação dos sócios,
uma ou mais quotas em vez da quota amortizada, destinadas a ser
alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � A contrapartida da amortização, no caso da alínea f) do
n.º 1 deste artigo, será igual ao valor nominal da quota.

4 � Nas assembleias gerais que deliberem sobre amortização de
quota nos casos previstos no n.º 1 deste artigo, não serão admitidos
a votar os respectivos titulares, herdeiros ou representantes.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14999730

CONGELADOS PAIXÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 450; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20010711.

Certifico que entre:
1) Maria da Natividade da Conceição Silva Paixão; e
2) João Carlos Ramalho Paixão, casado com a anterior, na comu-

nhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Firma e sede

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Congelados Paixão, L.da, e tem
a sua sede na Rua da República, 42-A, loja, freguesia de Caneças,
concelho de Odivelas.

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.

CAPÍTULO II

Objecto

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio a retalho de produtos con-
gelados e ultracongelados.

CAPÍTULO III

Capital

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, já entrado na caixa social, é de 5000 euros
e está dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de 2500 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada sócio.

2 � Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante de 25 000 euros.

CAPÍTULO IV

Órgãos e representação

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dela, activa ou passivamente, podendo ser ou não remunerada, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Maria da
Natividade da Conceição Silva Paixão, desde já designada gerente.

2 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.
3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade, em actos

e contratos, alheios ao objecto social, nomeadamente, em letras de
favor, fianças, abonações, ou em quaisquer outros actos estranhos
aos negócios sociais.

CAPÍTULO V

Sócios e direitos dos sócios

ARTIGO 5.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar dar-
lhes, podendo ser usados, no todo ou em parte, para a constituição
ou reforço de quaisquer fundos julgados convenientes.
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CAPÍTULO VI

Quotas

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios, é livre; porém, as ces-
sões, totais ou parciais, a título oneroso a favor de não sócios, de-
pendem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado o
direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos sócios não
cedentes, em segundo.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14999749

COMETNA � COMPANHIA METALÚRGICA NACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8037;
identificação de pessoa colectiva n.º 500067368; inscrição n.º 30;
número e data da apresentação: 15/20010711.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Nomeação de membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Albano José de Pinho

Bissaia Barreto, casado; vogais � Francisco Javier Pardo
Villanueva, casado; Floringo Augusto Nunes dos Ramos, casado;
James O. Longton, casado; e Mark F. Baggio, casado.

Conselho fiscal: presidente � António Dias e Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Marques Dias, revisor oficial de contas; vogais � Raymond
Stevenson, casado; e, Brian L. Greenburg, casado; suplente � Ma-
galhães Neves & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por Luís Augusto Gonçalves Magalhães, revi-
sor oficial de contas.

Prazo: triénio de 2001-2003.
Data da deliberação: 30 de Março de 2001.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14999986

LISFORM � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO
E BIBLIOTECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 462;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010712.

Certifico que entre:
1) Mário João Pimenta da Costa, casado com Sandra Isabel San-

tos Henriques, na comunhão de adquiridos; e
2) Sérgio Manuel dos Santos Henriques, casado com Rita Maria

Dimas Fernandes Soares Henriques, na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma LISFORM � Comércio de
Mobiliário para Escritório e Bibliotecas, L.da, com sede na Rua de
Rafael Bordalo Pinheiro, 2, 5.º, C, Jardim da Radial, freguesia da
Ramada, concelho de Odivelas.

2 � A gerência, por simples deliberação, pode deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como
abrir filiais e sucursais em qualquer ponto do país.

2.º

O objecto social consiste no comércio de mobiliário.

3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde á soma de duas
quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada
sócio.

4.º

A cessão de quotas dependerá do consentimento da sociedade
quando feita a terceiros, tendo em primeiro lugar a sociedade e em
segundo, os sócios não cedentes, o direito de preferência.

5.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios que, desde já, fi-
cam nomeados gerentes.

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

3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças, abonações e actos análogos.

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Morte do seu titular, desde que a posição não seja assumida

pelos respectivos herdeiros;
c) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou qualquer

outra providência cautelar.
7.º

Dos lucros obtidos em cada exercício sairão as percentagens le-
gais e as que as assembleia geral destinar para qualquer outro fun-
do de reserva, sendo o remanescente partilhado na proporção das
respectivas quotas.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14989840

PANCADA � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8268;
inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 7 e 8/20010411.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Designação de secretário de Maria de Fátima Preto Barrocas

Goulão.
Data da deliberação: 25 de Maio de 2001.
2) Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Março de 2001.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14982005

MANUEL DA COSTA & CARVALHAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4848;
identificação de pessoa colectiva n.º 501459803; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: of. 4, of. 5 e 6-7/20010713.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de gerente de José Augusto Pereira Car-

valhais, por renúncia, em 12 de Fevereiro de 2001;
2) Cessação de funções de gerente de Manuel Oliveira da Costa,

por renúncia, em 12 de Fevereiro de 2001;
3) Alteração parcial do contrato, com aumento de capital de

500 000$ para 1 200 000$, mediante aumento de 700 000$; e
4) Alteração ao contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais

passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado na
caixa social, é de 1 200 000$, e corresponde à soma de duas quotas
iguais de 600 000$ cada uma, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes, e para que a sociedade fique
validamente obrigada em todos os seus actos e contratos é suficien-
te a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 13899287
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AUTO TÁXIS LOURENÇO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 13 615;
identificação de pessoa colectiva n.º 500537461; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 9/20010522.

Certifico que foi alterado o seguinte acto de registo:
Facto: nomeação de gerente de Pedro Miguel Farinha Tomaz

Gonçalves Páscoa.
Data da deliberação: 28 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14963760

JOSÉ ANTÓNIO � EQUIPAMENTOS AVÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 13 388; identificação de pessoa colectiva n.º 503801704; data
da apresentação: 20001026.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 1999.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 12000590

KANICROSS � GABINETE DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 14 826; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/
20010524.

Certifico que foi registado o aumento de capital, redenominação
e alteração parcial do contrato, em que alteram o capital de 400 000$
para 5000 euros, mediante reforço de 602 410$, por incorporação de
reservas livres, pelo que se altera o artigo 3.º do contrato, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 3000 euros, titu-
lada em nome do sócio Carlos Augusto Rodrigues; e outra do valor
nominal de 2000 euros, titulada em nome da sociedade Maria Otí-
lia Lopes Iria Rodrigues.

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14919770

MARANTA � SOCIEDADE GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 16 930; identificação de pessoa colectiva n.º 503015660; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 17; número e data
da apresentação: of. 9 e 10/20010713.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de gerente de Alcino da Silva Pinto, por

renúncia, em 8 de Maio de 2001; e
2) Alteração ao contrato quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a

seguinte redacção:
3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 200 000$, e cor-
responde à soma de duas quotas de 600 000$ cada uma, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14919737

SISANTOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1493;
identificação de pessoa colectiva n.º 500226083; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 12/20010713.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, com o
aumento de capital de 5 000 000$ para 150 000 euros, mediante o
aumento de 25 072 300$ e em consequência, alterado o contrato
quanto aos artigos 1.º, 3.º, 4.º e 7.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SISANTOS � Construção Civil, L.da,
tem a sua sede na Urbanização Casal da Carochia, Rua de Abel
Manta, lote 10, loja, esquerda, Bons Dias, freguesia da Ramada,
concelho de Odivelas.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: construção civil, obras públicas,
urbanismo, compra e venda de propriedades e revenda de bens ad-
quiridos para esse fim, e gestão de bens imóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, e corresponde á soma de quatro quotas: uma no va-
lor nominal de 90 000 euros, pertencente ao sócio Manuel de Jesus
Santos; e três no valor nominal de 20 000 euros cada uma, perten-
centes aos sócios Jacinta da Silva Menitra Santos, Carlos Manuel
da Silva Santos e Carla Marina da Silva Santos.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e a representação da sociedade será exercida pelo
sócio Manuel de Jesus Santos, que fica nomeado gerente.

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

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

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 08647526

PRESTIOBRAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 16 715; identificação de pessoa colectiva n.º 504620762; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20010713.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de
Francisco Miguel Delgado de Carvalho, por renúncia, em 6 de Ju-
lho de 2001, com efeitos a partir de 13 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14989930

ALMEIDA & TEIXEIRA � CASA DE REPOUSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 15 488; identificação de pessoa colectiva n.º 504376861; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010619.

Certifico que foi registado o seguinte acto de registo:
Mudou a sede para a Rua do Dr. Gentil Martins, 28, Pontinha,

Odivelas.

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

Está conforme o original.

19 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14976609
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C. A. T. I. � CENTRO DE ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 11 704;
identificação de pessoa colectiva n.º 500758352; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: of. 8/20010719.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente, de An-
tónio Manuel Pedroso de Oliveira, por renúncia, em 8 de Abril de 1997.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14948265

MOSCA � CAFÉ, SNACK-BAR E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 14 764;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20010703.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, com o
aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros, mediante o aumen-
to de 602 410$ e em consequência, alterado o artigo 3.º, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros, que corresponde
à soma de duas quotas de iguais de valor nominal de 2500 euros,
pertencentes uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

3 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14989107

CUNHA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2770;
identificação de pessoa colectiva n.º 500718768; número e data
da apresentação: 9/20010703.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, com o
aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros, mediante o aumen-
to de 602 410$, e em consequência, a alteração do artigo 3.º, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, que corresponde à soma de duas quotas iguais, no va-
lor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

3 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14989115

CONTIFORMA � GABINETE DE CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5968;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 5-6/20010628.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de gerente de Maria Fernanda Sequeira

Ramos de Brito Pereira, por renúncia, em 23 de Abril de 2001; e
2) Mudança de sede para a Rua de José Gomes Ferreira, 1, 4.º,

A, Póvoa de Santo Adrião, freguesia de Póvoa de Santo Adrião,
concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14924714

MANUEL DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 2914;
identificação de pessoa colectiva n.º 500794715; inscrições n.os 2 e
4; números e data das apresentações: 2 e 4/20010704.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Alteração parcial do contrato, com aumento de capital, de

200 000$ para 25 000 euros, mediante o aumento de 4 812 050$,
tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores sociais é de 25 000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 12 500 euros, uma de cada um
dos sócios Manuel Marques Dias e Maria Filomena Oliveira da Rosa
Bray Dias.

2) Alteração ao contrato, quanto aos artigos 1.º e 6.º, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Manuel Dias, L.da, e tem
a sua sede na Rua de António Silva, lote 60, Casal Novo, freguesia
de Caneças, concelho de Odivelas.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado, será exercida por dois ou mais gerentes a
designar em assembleia geral.

2 � A gerência da sociedade, torna-se extensiva aos novos só-
cios Vanda Isabel Bray Dias e Hugo Manuel Bray Dias.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, é necessária a inter-
venção de dois gerentes.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14998122

MENDES & PATRÍCIO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 435; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20010720.

Certifico que entre:
1) António Mendes Patrício; e
2) Maria de Lurdes Silva da Graça Patrício, casados em entre si

na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mendes & Patrício � Sociedade
de Construção, L.da, e tem a sua sede na Rua de Alexandre Hercu-
lano, 135, rés-do-chão, Casal Novo, freguesia de Caneças, concelho
de Odivelas.

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 sociedade de construções, compra e
venda de propriedades e revenda dos adquiridos para o mesmo fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, já entrado na caixa social, é de 5000 euros
(equivalente a 1 002 410$), e está dividido em duas quotas iguais,
no valor nominal de 2500 euros (501 205$) cada uma, pertencentes
uma a cada sócio.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante igual ao capital
social.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dela, activa ou passivamente, poderão ser ou não remunerada,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.
3 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos

e contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças, abonações, ou em quaisquer outros actos estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar dar-
lhes, podendo ser usados, no todo ou em parte, para a constituição
ou reforço de quaisquer fundos julgados convenientes.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre; porém, as ces-
sões, totais ou parciais a título oneroso a favor de não sócios depen-
dem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado o
direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos sócios não
cedentes em segundo.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14999528

VIADISTRI � DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 14 951; identificação de pessoa colectiva n.º 504050877; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: of. 10 e 12/20010720.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: cessação de funções de gerente de António José Mar-

tins dos Santos, por renúncia, em 3 de Outubro de 2001; e
2) Alteração parcial do contrato, em que se alteram os artigos 3.º

e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
450 000$, e corresponde à soma de três quotas iguais, dos valores
nominais de 150 000$ cada uma, duas pertencentes ao sócio Mar-
celino Manuel Palminha Cascalheira e uma pertencente ao sócio João
Luís Viana da Silveira.

5.º

A gerência da sociedade bem como a sua representação em juízo
e fora dele, será exercida pelos gerentes eleitos em assembleia ge-
ral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Marcelino Manuel
Palminha Cascalheira.

§ 1.º Os gerentes não terão direito a qualquer remuneração salvo
se o contrário for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
fianças, sub-fianças ou outras semelhantes.

§ 3.º Para a sociedade se considerar validamente obrigada basta
a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

20 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14948648

ANTÓNIO FERNANDES PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3381;
identificação de pessoa colectiva n.º 500965846; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 6/20010704.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, com o
aumento de capital de 1 000 000$ para 25 000 euros, mediante o
aumento de 4 012 050$; tendo em consequência sido alterado o ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Cassilda
da Conceição Lima Pinheiro e António Fernandes Pinheiro.

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

Está conforme o original.

9 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14998130

MÁRIO ROSA MENDES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 438; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20010704.

Certifico que, Mário Rosa Mendes, casado com Maria da Con-
ceição Soares Alves, na comunhão de adquiridos, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Rosa Mendes � Socie-
dade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Nicolau
Tolentino, 5, 1.º, esquerdo, freguesia e concelho de Odivelas.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil e prestação de serviços conexos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à quota pertencente ao único só-
cio Mário Rosa Mendes.

4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, ficam a cargo do único sócio, desde já nomeado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14998149

N. P. C. � SERVIÇOS DE ENTREGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 442; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010705.

Certifico que entre:
1) Nelson Miguel Lourenço Rabaçal, solteiro, maior;
2) Pascoal José Maria Júnior, solteiro, maior; e
3) Célio José Maria, solteiro, maior,

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma N. P. C. � Serviços de
Entregas, L.da, tem a sua sede na Avenida dos Bombeiros Voluntários,
17, sobreloja, direita, freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, abrir
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sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação da
sociedade, bem como encerrá-las onde e quando entender conve-
nientes.

2.º

A sociedade tem por objecto: prestação de serviços de recolha,
transporte e entrega de correspondência, produtos e bens.

3.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades, mesmo
com o objecto diferente do seu e associar-se em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, corresponde à soma de três quotas iguais de 1700 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios Miguel Lourenço
Rabaçal, Pascoal José Maria Júnior e Célio José Maria.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 5000 euros.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será
nomeada em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes, todos os sócios.
3 � A sociedade fica vinculada, em todos os actos e contratos,

com a assinatura de dois gerentes.

7.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade que terá direito de preferência, em primeiro lu-
gar e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer providência judicial, incidente

sobre a quota;
c) Se, por falecimento do sócio a quota não for transmitida ao

cônjuge, ascendente ou descendente;
d) Por divórcio de algum dos sócios, a quota não fique a perten-

cer ao seu titular.
2 � A amortização da quota será feita pelo valor que for deter-

minado pelo último balanço.

9.º

Quando a lei não exija outras formalidades especiais, as assem-
bleias gerais serão convocadas por cartas registadas com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antece-
dência.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14998157

CARLOS BAPTISTA & J. BAPTISTA, CONSTRUÇÕES
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 443; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20010705.

Certifico que entre:
1) Carlos António Campos Baptista, casado com Maria Regina,

na comunhão de adquiridos;
2) José Arsénio Campos Baptista, divorciado; e
3) Firmino António Leite da Silva, casado com Isabel Maria de

Carvalho Mendes da Silva, na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas, com a firma
Carlos Baptista & J. Baptista, Construções Técnicas, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Ferreira Borges, lote 18, Casal da
Perdigueira, freguesia de Pontinha, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
preparação e execução de empreitadas, desenvolvimento de projec-
tos e fiscalização de obras em Portugal e no estrangeiro, compra e
venda de bens imobiliários e revenda dos adquiridos e consultado-
ria imobiliária.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (1 002 410$), correspondente à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 1668 euros, do sócio Carlos António Campos
Baptista; e duas de 1666 euros, uma de cada um dos sócios José
Arsénio Campos Baptista e Firmino António Leite da Silva.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois ge-
rentes.

2 � Ficam designados gerentes todos os sócios.
3 � Os gerentes, serão ou não remunerados, conforme vier a ser

deliberado em assembleia geral, podendo a remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � Apenas as cessões de quotas entre sócios, não carecem do
consentimento da sociedade, ficando também dispensada de tal con-
sentimento a sua divisão, parcelada ou parcial para o efeito.

2 � Na cessão onerosa de quotas a estranhos, os sócios não ce-
dentes, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Aos lucros distribuíveis nos termos da lei, será dado o destino que
a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária de um sócio, nas deliberações que
admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 9.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibe-
ração dos sócios.

Disseram ainda os outorgantes que, fica a gerência autorizada a
levantar, ainda que na totalidade, o capital social depositado para
fazer face a despesas de instalação e aquisição de equipamento ne-
cessário ao início da sua actividade.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14998246

ORTOPLUS LISBOA � DISPOSITIVOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 444; identificação de pessoa colectiva n.º 504102079; nú-
mero e data da apresentação: 14/20010705.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: mudança de sede.
Sede: Estrada de Montemor, Campos de Caneças, lote 3 a 4, fre-

guesia de Caneças, concelho de Odivelas.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14981882

RESCERBAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 13 957; identificação de pessoa colectiva n.º 503980145; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 16/20010705.
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Certifico que foi registada a alteração ao contrato, quanto aos
artigos 1.º n.º 2, 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, lote 55,
loja esquerda, Bons Dias, freguesia de Ramada, concelho de
Odivelas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 200 000$, e cor-
responde à soma de três quotas: uma de 300 000$, pertencente ao
sócio António Correia Ramos; uma de 600 000$, pertencente à só-
cia Lurdes da Conceição Varela Gomes; e uma de 300 000$, per-
tencente ao sócio Carlos Manuel dos Santos Custódio.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, remunerada ou não,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, ficam a cargo
de todos os sócios, já designados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, são necessárias as assinaturas em
conjunto de três gerentes; para actos de mero expediente é suficien-
te a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14999021

IMPRIME � SERIGRAFIA E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 5923;
identificação de pessoa colectiva n.º 501746455; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 14/20010706.

Certifico que foi registada a alteração ao contrato, quanto aos
artigos 3.º e 9.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 110 000 000$, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 49 500 000$, per-
tencente à sócia Panorama, S. A.; uma de 49 500 000$, pertencente
à sócia SOINGESTE � Sociedade de Investimento e Gestão, L.da;
e outra de 11 000 000$, pertencente à sócia Lakerbal, A. G.

ARTIGO 9.º

A sociedade vincula-se pela intervenção de um gerente, gozando
a sócia SOINGESTE � Sociedade de Investimento e Gestão, L.da,
do direito especial de designar um gerente.

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

Está conforme o original.

6 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14999161

FROTA AZUL � TRANSPORTES E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 3805;
identificação de pessoa colectiva n.º 501199195; inscrição n.º 19;
número e data da apresentação: 6/20010717.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: projecto de fusão.
Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: Rodoviária da Estremadura, S. A.
Sociedades incorporadas: a própria sociedade, ESEVAL � Esta-

ção de Serviço Electro Veloz, L.da e EIS � Empresa de Indústria
Mecânica do Sul, S. A.

Alterações projectadas na sociedade incorporante.
Firma: Barraqueiro Transportes, S. A.
Sede: Avenida de Santos e Castro, freguesia de Charneca, Lisboa.

Objecto: exploração de transportes públicos rodoviários de passagei-
ros e, acessoriamente, a exploração de transportes públicos ocasionais
de mercadorias, a conservação e reparação de veículos, incluindo a
comercialização e representações de equipamentos e acessórios.

Capital: 14 000 000 euros, representados por 2 800 000 acções de
5 euros cada uma.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14949687

TATICER � CERÂMICA ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 445; identificação de pessoa colectiva n.º 504094645; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 17/20010705.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, com o
aumento de capital de 1 000 000$ para 10 000 euros, mediante au-
mento de 5012,3 euros; e em consequência, alterados os artigos 1.º
(corpo), 3.º e 4.º (corpo), os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º (corpo)

A sociedade continua a girar sob a firma TATICER � Cerâmica
Artística, L.da, tem a sua sede na Rua Central, lote 23, rés-do-chão, B, fre-
guesia e concelho de Odivelas.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado, cor-
respondendo à soma de três quotas: sendo uma de 6000 euros, per-
tencente à sócia Maria Arlete Gonçalves Calixto Ramalho; outra de
3000 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Armindo; e uma de
1000 euros, pertencente ao sócio José Augusto Godinho Ramalho.

4.º (corpo)

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remuneração,
compete às pessoas que vierem a ser designadas em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

5 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14927721

AFREANA � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 12 049; identificação de pessoa colectiva n.º 503330485; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 5/20010528.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: dissolução e encerramento de liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14919940

POVUACAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 4484;
identificação de pessoa colectiva n.º 501354611; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 19 e 20/20010626.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de presidente do conselho de administra-

ção, de Joaquim de Sousa Lima, por renúncia, em 6 de Março de
2001 e de vogal do conselho de administração, de António de Sousa
Lima e de Francisco José Rodrigues Gomes de Oliveira, por renún-
cias, em 6 de Março de 2001.

2) Nomeação de presidente do conselho de administração, de
Paulo Jorge Ferreira da Silveira (antes nomeado vogal) e de vogal
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do conselho de administração, de Jorge Manuel Silva dos Mártires
Falcão, solteiro, maior.

Prazo: até final do mandato de 2000-2003.
Data da deliberação: 6 de Março de 2001.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 11394986

SOULIMA � COMÉRCIO DE PEÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8927;
identificação de pessoa colectiva n.º 502683840; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12; números e data das apre-
sentações: 21-22/20010626.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de presidente do conselho de administra-

ção, de Joaquim de Sousa Lima, por renúncia, em 6 de Março de
2001 e de vogal do conselho de administração, de António de Sousa
Lima e de Francisco José Rodrigues Gomes de Oliveira, por renún-
cias, em 6 de Março de 2001 e Alexandre de Sousa Lima por renún-
cia em 16de Fevereiro de 2001.

2) Nomeação de presidente do conselho de administração, de
Paulo Jorge Ferreira da Silveira (antes nomeado vogal) e de vogal
do conselho de administração, de Jorge Manuel Silva dos Mártires
Falcão, solteiro, maior.

Prazo: até final do mandato de 2000-2003.
Data da deliberação: 6 de Março de 2001.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 11395001

S. L. AUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS NOVOS
E USADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 9911;
identificação de pessoa colectiva n.º 500585490; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 19; números e data das apre-
sentações: 23-24/20010626.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: cessação de funções de vogal do conselho de adminis-

tração, de Alexandre de Sousa Lima Mendes, por renúncia, em 16 de
Fevereiro de 2001.

2) Facto: nomeação de vogal do conselho de administração, de
Jorge Manuel Silva dos Mártires Falcão, solteiro, maior.

Data da deliberação: 5 de Março de 2001.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 08642583

CILOMA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 1474;
identificação de pessoa colectiva n.º 500063800; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 9/20010627.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato quanto
aos artigos 3.º e 6.º (corpo), os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores constantes da escrita, é de 2 000 000$, e corresponde à
soma das seguintes quotas: duas do valor de 800 000$, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Manuel Balas de Matos e José de
Oliveira Nunes de Sousa; e duas do valor de 200 000$, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios António de Jesus Afonso e Nuno
Ricardo da Silva e Sousa.

§ único. Poderão ser exigíveis prestações suplementares de capi-
tal, com voto unânime de todos os sócios, até ao montante global
de 50 000 000$, e qualquer sócio poderá fazer suprimentos à socie-
dade, nos termos e condições que, em assembleia geral, forem esta-
belecidos e de harmonia com a lei.

6.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios
Manuel Balas de Matos e José de Oliveira Nunes de Sousa, já an-
tes nomeados gerentes e aos sócios António de Jesus Afonso e Nuno
Ricardo da Silva e Sousa, agora nomeados gerentes, sendo necessá-
rias as assinaturas conjuntas dos gerentes Manuel Balas de Matos e
José de Oliveira Nunes de Sousa, para obrigar validamente a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

27 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 14927993

ORLIPLACA � COMÉRCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 414;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20010626.

Certifico que entre:
1) Nuno Miguel Dias Carvalho, solteiro, maior; e
2) Tânia Jovita Fernandes Dias, solteira, maior,

foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma ORLIPLACA � Comércio de Ma-
deiras e Derivados, L.da

2.º

1 � A sociedade vai Ter a sua sede na Azinhaga da Amiteira,
12, no lugar e freguesia de Póvoa de Santo Adrião, concelho de
Odivelas.

2 � A gerência poderá mudar a sede da sociedade, para qualquer
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, bem como criar sucursais, agências ou outras formas de repre-
sentação social.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de carpintaria e comér-
cio de madeiras e derivados.

4.º

A sociedade pode livremente, adquirir participações em socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e ainda, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

5.º

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

6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, é livre. A cessão a estra-
nhos à sociedade, carece do consentimento desta.

2 � A sociedade tem direito de preferência nas cessões que os
sócios se proponham fazer a estranhos. Subsidiariamente, quando a
sociedade não quiser ou puder exercer esse direito, têm também os
sócios não cedentes, tal preferência, na proporção das quotas que já
possuírem.

7.º

A gerência e administração da sociedade, incumbem a ambos os
sócios que, desde já ficam designados gerentes, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

8.º

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes, em
conjunto.

2 � É proibido aos gerentes, obrigar a sociedade, em letras de
favor, fianças, abonações e em todos os outros documentos alheios
aos negócios sociais, respondendo individualmente pelas obrigações
que forem assumidas.

9.º

No caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários todos os
sócios, que procederão à liquidação e partilha, conforme conven-
cionarem e, na falta de acordo, terá todo o activo e passivo adjudi-
cado ao sócio que melhor proposta fizer.
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10.º

Mediante deliberação da assembleia geral, aprovada por unanimi-
dade dos votos representativos do capital social, poderão ser exigidas
aos sócios, prestações suplementares de capital até ao montante global
de 10 000 euros, podendo os sócios fazer suprimentos à sociedade,
nos termos que forem acordados em assembleia geral.

Disseram ainda os outorgantes que, a gerência fica desde já auto-
rizada a proceder ao levantamento da quantia de 5000 euros, cor-
respondente às entradas dos sócios, para a realização do capital so-
cial, depositadas na instituição de crédito adiante indicada, para fazer
face às despesas de constituição da sociedade, seu registo, instala-
ção da sede social, bem como a aquisição de bens, de equipamento
ou outros que sejam necessários.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 13078470

PORTO
MAIA

IGIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3032/
930308; identificação de pessoa colectiva n.º 502979321.

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

Pela inscrição n.16, apresentação n.º 2/20010911:
Alteração do contrato, com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 5.º n.os 1 e 2.
Capital: 10 024 100$, após reforço de 5 024 100$, em dinheiro, sendo:
a) 12 050$, para renominalização das acções existentes, para 5 €

cada uma; e
b) 5 012 050$, mediante emissão de 5000 novas acções ordinárias,

com o valor nominal de 5 € cada uma,
ficando o artigo alterado, na parte em que o foi, com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, e encontra integralmente
subscrito e realizado.

2 � O capital social é dividido em 10 000 acções ordinárias, cada
uma com o valor nominal de 5 euros.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15065634

IMOPONTE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3034/
930308; identificação de pessoa colectiva n.º 502979313.

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

Pela inscrição n.º 17, apresentação n.º 3/20010911:
Alteração do contrato, com reforço e redenominação e renomina-

lização.
Artigo alterado: 5.º n.os 1 e 2.
Capital redenominado: 50 000 €, após reforço de:
a) 12 050$, em dinheiro, para renominalização do valor nominal

de cada acção, para 5 €; e
b) 5 012 050$, em dinheiro, mediante emissão de 5000 novas

acções ordinárias, de 5 € cada uma,
ficando o artigo alterado, com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, e encontra integralmente
subscrito e realizado.

2 � O capital social é dividido em 10 000 acções ordinárias, cada
uma com o valor nominal de 5 euros.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15048160

ANDAR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2950/
930215; identificação de pessoa colectiva n.º 502982365.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Foram depositados na pasta respectiva, toda a documentação
respeitante à prestação de contas do ano de exercício de 2000;

b) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14, apresentação n.º 5/20010911:
Cessação de funções do fiscal único efectivo, de Velosa, Nadais &

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por renúncia, em
28 de Março, passando o fiscal suplente Arlindo Dias Duarte da Silva,
casado e residente na Rua de Antero Quental, 639, Porto, a efectivo;

c) Pela inscrição n.º 15, apresentação n.º 6/20010911:
Designação até termo do mandato em curso, de 2000-2003, do

fiscal suplente, José Eduardo Faria Neiva dos Santos, revisor oficial
de contas, casado, residente na Rua de João de Deus, 6, 1.º, Porto.

Data da deliberação: 28 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15048179

MARTIMOPE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3035/
930308; identificação de pessoa colectiva n.º 502979305.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14, apresentação n.º 7/
20010911:

Cessação de funções do fiscal único, por renúncia, em 28 de
Março de 2001.

Pela inscrição n.º15, apresentação n.º 8/20010911:
Designação do fiscal único, até ao termo do mandato em curso:
Efectivo � Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Óscar
Alçada da Quinta, casado, residente na Rua de Hintze Ribeiro, 524,
2.º, direito, Matosinhos; suplente � José Carlos Canedo Gonçalves
da Mota, casado, residente na Rua de D. Amélia Moutinho Alves,
516, Maia.

Data da deliberação: 28 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15065383

K. P. C. L. � PORTUGAL, PRODUTOS CERÂMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 215/
20010911; identificação de pessoa colectiva n.º 502883227.
Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-

dos os seguintes actos de registo:
Pela inscrição n.º 7, apresentação n.º 12/20010911:
Alteração do contrato:
Artigo alterado: 1.º
Sede: Rua da Estrada, 1080, Crestins, Moreira, Maia,

ficando aquele artigo, com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de KPCL Portugal � Produ-
tos Cerâmicos, L.da, e tem a sua sede social na Rua da Estrada, 1080,
lugar de Crestins, freguesia de Moreira da Maia, Moreira da Maia.

Pela inscrição n.º 8, apresentação n.º 13/20010911:
Designação do gerente Eric Thierry Borne, casado, residente em

15, Rua Durnet, 87 000 Limoges, França.
Data da deliberação: 16 de Maio de 2001.
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O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15065391

EXTRAVAGÂNCIAS � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5095/
941108; identificação de pessoa colectiva n.º 503295914.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

a) Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 15/20010911:
Cessação de funções do gerente Luís Manuel Lourenço Moreira,

por renúncia, em 11 de Junho de 2001.
b) Pela inscrição n.º 7, apresentação n.º 16/20010911:
Alteração do contrato, com reforço e redenominação do capital.
Artigos alterados: 3.º e 6.º (corpo).
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 102 410$, em dinheiro,

subscrito igualmente pelos sócios e a acrescer às respectivas quotas,
passando os artigos alterados, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios João Manuel Castro Moreira e Ana Maria Teixeira Garfejo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio João Manuel Cas-
tro Moreira de Sousa, que se mantém nas funções de gerência que
já vem exercendo na sociedade, e à sócia Ana Maria Teixeira
Garfejo, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles para
obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15048187

JANUÁRIO & AURÉLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 528/
890413; identificação de pessoa colectiva n.º 502143605.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 15066398

RODRILINEA � CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 396/
881109; identificação de pessoa colectiva n.º 502059192.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 15066380

ARTUR MOREIRA & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 47 380/
900406; identificação de pessoa colectiva n.º 502326140.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 15066355

PINHEIRAL � SERRALHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 913/
20000417; identificação de pessoa colectiva n.º 504908626.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 15066371

CRIAÇÕES FATÓ CONFECÇÕES DE JOSÉ RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 22 809/
770516; identificação de pessoa colectiva n.º 500640114.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 15066363

CONSTRUÇÕES AURÉLIO PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 562/
990706.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 15851451

DIFUSÃO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3391/
930616; identificação de pessoa colectiva n.º 503013811.

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

Pela inscrição n.º 17, apresentação n.º 1/20010912:
Alteração do contrato, com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 5.º n.os 1 e 2.
Capital: 10 024 100$, após reforço de 5 024 100$, em dinheiro, sendo:
a) 12 050$, para renominalização das acções existentes, para 5 €

cada uma; e
b) 5 012 050$, mediante emissão de 5000 novas acções ordinárias,

de 5 € cada uma,
ficando o artigo alterado, na parte em que o foi, com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, e encontra integralmente
subscrito e realizado.

2 � O capital social é dividido em 10 000 acções ordinárias, cada
uma com o valor nominal de 5 euros.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15065405
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SRE � PROJECTOS E CONSULTORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8496/
970620; identificação de pessoa colectiva n.º 503930059.

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

Pela inscrição n.º 11, apresentação n.º 2/20010912:
Alteração do contrato, com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 5.º
Capital: 10 024 100$, após reforço de 5 024 100$, em dinheiro,

sendo:
a) 12 050$, para renominalização das acções existentes, para 5 �

cada uma; e
b) 5 012 050$, mediante emissão de 5000 novas acções ordinárias,

de 5 € cada uma,
ficando o artigo alterado, na parte em que o foi, com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente subs-
crito e realizado e é dividido em 10 000 acções ordinárias, cada uma
com o valor nominal de 5 euros..

2 � O capital poderá ser elevado até 4 987 979 euros, por uma
ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração que,
nos termos legais, fixará a forma, as condições de subscrição e as
categorias de acções a emitir de entre as previstas neste pacto ou
noutras permitidas por lei.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Conferida, está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15065413

ABELHA MAIA � PÃO-QUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 603/
20001206; identificação de pessoa colectiva n.º 505166658.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 3/20010912:
Designação de secretário.
Efectivo � Manuel Cardoso Ferreira, casado, residente na Rua de

Pinheiro d�Aquém, 160, 2.º, direito, Valbom, Gondomar; suplente �
Ana Paula Fernandes Borges Monteiro, casada, residente na Rua de
Cristinina, Santa Cristina do Couto, Santo Tirso.

Data da deliberação: 27 de Julho de 2001.
Pela inscrição n.º 3, apresentação n.º 4/20010912:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Julho de 2001.

Conferida, está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15065430

ITALFRETE � TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6582/
951228; identificação de pessoa colectiva n.º 503569623.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 15066495

JOSÉ SANTOS COELHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7465/
960910.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 15066487

PINHOS SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8087/
970228.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Pedro
David Ferreira. 15066479

VISEU
VISEU

ROCHA & HENRIQUES � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2284;
identificação de pessoa colectiva n.º 502896981; número e data
da apresentação: 119/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 16870859

ANTICHAMA � COMÉRCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
E COMBATE A INCÊNDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2026;
identificação de pessoa colectiva n.º 502567635; número e data
da apresentação: 122/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 16870239

LOPES & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2559;
identificação de pessoa colectiva n.º 503174602; número e data
da apresentação: 125/20010628.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2000, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.)
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