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4.  Empresas � Registo comercial

BRAGA
BARCELOS

EIRAS & VIDAL, CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Cachadinha, Pousa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1270/
880218; identificação de pessoa colectiva n.º 501935126; data da
apresentação: 20010628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2000.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 14931419

JOLMA PORCELANAS DECORATIVAS, L.DA

Sede: Vilarinho, Galegos (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 900/
860115; identificação de pessoa colectiva n.º 501612963; data da
apresentação: 20010628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2000.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 14938529

CAROBE, MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Igreja, Cambeses, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1455/
890301; identificação de pessoa colectiva n.º 502114363; data da
apresentação: 20010628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2000.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 14931443

CONSTRUÇÕES JOÃO CARDOSO
& JOSÉ CARDOSO, L.DA

Sede: Riquinha, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3333/
981027; identificação de pessoa colectiva n.º 504280465; data da
apresentação: 20010628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2000.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 10356428

SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL
AMÉRICO, FERREIRA & SILVA, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1805/
901120; identificação de pessoa colectiva n.º 502446951; data da
apresentação: 20010628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2000.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 14929490

PEIXOTO, SOUSA & FILHOS, L.DA

Sede: Santo Estêvão, Moure, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2660/
950914; identificação de pessoa colectiva n.º 503510106; data da
apresentação: 20010628.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referentes
ao ano de exercício de 2000.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 10509852

FAFE

TECNIFERRALHA � TRANSFORMAÇÃO
DE FERRO, L.DA

Sede: Bugio, Silvares (São Martinho), Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1237/981111;
identificação de pessoa colectiva n.º 504267868; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 4/010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aditado o
artigo 8.º do contrato:

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações em socieda-
des com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

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

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 14548275

TECNIFERRALHA � TRANSFORMAÇÃO
DE FERRO, L.DA

Sede: Bugio, Silvares (São Martinho), Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1237/981111;
identificação de pessoa colectiva n.º 504267868; inscrição n.º 2; nú-
meros e data das apresentações: 7-8/010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Manuel
Bahamonde Delgado cessou funções de gerente, em 21 de Junho de
2001, por renúncia, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º do con-
trato, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
7 400 000$, do sócio Manuel Bahamonde Chaves, e outra de
2 600 000$, da sócia E. B. A. � Construção de Vigas em Betão, L.da

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida pelo sócio Manuel
Bahamonde Chaves, que desde já fica designado gerente.
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Está conforme.

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

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 14548283

EDIFAF � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Santa Rita, Golães Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 965/300895;
identificação de pessoa colectiva n.º 503481106; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresenta-
ções: 4-5-6/010703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Joaquim Fer-
nandes Martins cessou funções de gerente, em 17 de Abril de 2001,
por renúncia; Maria Amélia Barbosa Mendes Martins foi nomeada
gerente, em 17 de Abril de 2001; o capital foi elevado para
2 004 820$, subscrito em dinheiro pelos sócios, tendo sido altera-
dos os artigos 1.º e 3.º do contrato, que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EDIFAF � Construções, L.da, e tem
a sua sede na Rua dos Aliados, 89, nesta cidade de Fafe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, e corresponde a duas quotas iguais de 5000 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios António Joaquim Fernandes
Martins e Maria Amélia Barbosa Mendes Martins.

Está conforme.

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

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 14548291

PRODÍGIO � CENTRO DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua da Suécia, 111, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1439/000926;
identificação de pessoa colectiva n.º 505158493; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 1/011018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
a acta onde consta que Alice Raimunda Pastor Dias Pereira cessou
funções de gerente, em 2 de Agosto de 2001, por renúncia.

Mais certifico que Maria Antonieta Castro Guimarães, foi nomeada
gerente.

Data da deliberação: 2 de Agosto de 2001.

Está conforme.

23 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 14548267

MÁRIO MARINHO, L.DA

Sede: Cepeda, Antime, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 695/221191;
identificação de pessoa colectiva n.º 502649917; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações:
14-17/011011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Armando Cos-
ta Oliveira, Fernando Alves Machado e Albino Moreira Fernandes,
renunciaram à gerência em 2 de Outubro de 2001, e foram alterados
os artigos 3.º e 5.º e aditado o artigo 8.º do contrato, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e
corresponde a quatro quotas, sendo uma de 38 000 euros, do sócio

João Mário Ferreira Alves Marinho, e três quotas iguais de 4000 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios Oscarina Maria Gonçal-
ves Matos Magalhães Marinho, João Ricardo Magalhães Marinho e
João Miguel Magalhães Marinho.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por um ou mais gerentes,
sócios ou não sócios.

2 � Ficam designados gerentes os sócios João Mário Ferreira
Alves Marinho e Oscarina Maria Gonçalves Matos Magalhães Ma-
rinho.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Está conforme.

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

23 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 14548062

CORRELO & SOUSA � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Portela, Agrela, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1792/010913;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010913.

Certifico que, entre Maria Glória Sousa Gonçalves, casada com
José Agostinho Correlo Gonçalves em comunhão de adquiridos, e
Marta Rosalina de Sousa Ribeiro, casada com Amâncio Lopes Ribei-
ro em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Correlo & Sousa � Confecções,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Portela, da freguesia de Agrela,
deste concelho.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
transferida para dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de confecção de outro
vestuário exterior.

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 uma, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria Glória
de Sousa Gonçalves e Maria Rosalina de Sousa Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime das sócias.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por ambas as sócias, que
desde já ficam designados gerentes.

2 � Em assembleia geral poderão ser designados outros gerentes,
sócios ou não sócios.

3 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios ou para seus des-
cendentes.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consen-
timento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão direi-
to de preferência.

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
continuará com o representante do interdito ou os herdeiros do
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falecido, devendo estes nomear um de entre si que os represente na
sociedade, enquanto a quota permanecer indivisa.

Está conforme.

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 14552388

NOGUEIRA FREITAS & TERESA MAGALHÃES, L.DA

Sede: Praça dos Mártires do Fascismo, 100-C, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1776/010904;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010904.

Certifico que, entre João Armando Nogueira Freitas e Teresa Ri-
beiro Magalhães, casados em comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nogueira Freitas & Teresa Ma-
galhães, L.da, e tem a sua sede na Praça dos Mártires do Fascismo,
100-C, na freguesia e concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
deslocada dentro do concelho de Fafe ou para localidade de outro
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a pichelaria e funilaria, aquecimento
central e montagens de caldeiras, perfumaria, bijutaria e instituto de
beleza (depilação).

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, sendo uma de cada um dos sócios João Armando Nogueira Frei-
tas e Teresa Ribeiro Magalhães.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por ambos os sócios João
Armando Nogueira Freitas e Teresa Ribeiro Magalhães, que ficam
designados gerentes.

2 �A sociedade vincula-se com a assinatura de um dos gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão direito de
preferência.

Está conforme.

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 14552477

JOSÉ MANUEL LOPES � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Souto, Passos, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1754/010822;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/010822.

Certifico que, por José Manuel Freitas Lopes, casado com Ana
Maria Machado Marques em comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Manuel Lopes � Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Souto, freguesia de
Passos, do concelho de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para localidade de conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria da construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota do sócio José Manuel
Freitas Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições que forem decididas pela sociedade.

2 � O sócio poderá efectuar prestações suplementares em nume-
rário, até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido, é exercida pelo sócio José Manuel de Freitas Lopes, desde
já nomeado gerente, que consequentemente a vincula.

2 � Poderão, no entanto, vir a ser designados outros gerentes,
estranhos à sociedade.

ARTIGO 6.º

Fica o único sócio autorizado a celebrar entre si e a sociedade
quaisquer negócios jurídicos, designadamente, contratos de aquisição,
disposição e oneração de bens, desde que necessários ou inerentes à
prossecução do objecto social, pela forma escrita exigida por lei e
de acordo com a deliberação própria, quando necessária.

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 14541971

PATIBI � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização do Paraíso, 75, cave, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1801/010917;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010917.

Certifico que, entre João Baptista Guerra Vaz e Maria da Concei-
ção Lopes Rodrigues, casados em comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PATIBI � Confecções, L.da, com
sede na Urbanização do Paraíso, 75, cave, da freguesia e concelho
de Fafe.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de artigos de vestuário,
compra e venda de artigos de vestuário e têxteis.

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 uma, pertencentes uma a cada um dos sócios João Baptista
Guerra Vaz e Maria da Conceição Lopes Rodrigues.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições
deliberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por ambos os sócios, que
desde já ficam designados gerentes.
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2 � Poderão ser designados em assembleia geral outros gerentes,
ainda que estranhos à sociedade.

3 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consen-

timento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais terão direi-
to de preferência.

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
continuará com o representante do interdito ou os herdeiros do
falecido, devendo estes nomear um de entre si que os represente na
sociedade, enquanto a quota permanecer indivisa.

Está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 14552566

ALBINO PEREIRA RIBEIRO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Passal, São Gens, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1800/010917;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010917.

Certifico que, por Albino Pereira Ribeiro, casado com Júlia Car-
valho de Oliveira em comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Albino Pereira Ribeiro � So-
ciedade de Construções, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar
do Passal, lote 3, da freguesia de São Gens, do concelho de Fafe.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifí-
cios, assim como todas as actividades de acabamentos de construção
civil. Compra e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está concentrado numa única quota, pertencente ao
sócio Albino Pereira Ribeiro.

ARTIGO 4.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 Albino
Pereira Ribeiro.

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

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 14552558

FAFTÊXTIL � ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Retiro, sem número, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 622/080890;
identificação de pessoa colectiva n.º 502397225.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14553244

GUARDA
FORNOS DE ALGODRES

AMÂNDIO PARAÍSO & FILHOS, L.DA

Sede: Ponte de Juncais, Juncais, Fornos de Algodres

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 33/550606; identificação de pessoa colectiva n.º 500564647.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2000.

5 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral Lima. 10679669

SEIA

AGRO LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 344/911119;
identificação de pessoa colectiva n.º 502648996.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativas à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815814

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO CONTIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 571/970516;
identificação de pessoa colectiva n.º 503880559.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2000 relativas à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815776

LISBOA
LISBOA � 2.A SECÇÃO

HOTELAPA INVESTIMENTO HOTELEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 864/870528; identificação de pessoa colectiva n.º 501835539;
inscrição n.º 29/010626.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16512642

LCL EMPRESA DE ORGANIZAÇÃO PUBLICIDADE
FORMAÇÃO E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 438/850823; identificação de pessoa colectiva n.º 501333725;
inscrição n.º 8/990813.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 09189661
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GIL & VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 674/780131; identificação de pessoa colectiva n.º 500740992;
inscrição n.º 6/010622.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16513037

JORGE VARELA & GALVEIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 379/770406; identificação de pessoa colectiva n.º 500648573;
inscrição n.º 12/010626.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499999

JOSÉ LOPES & FERREIRA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 827/781106; identificação de pessoa colectiva n.º 500806713;
inscrição n.º 15/010626.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499611

JOSÉ DOS SANTOS GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 763/781020; identificação de pessoa colectiva n.º 500796203;
inscrição n.º 5/010626.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499484

LUZ & CHANOCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 039/780419; identificação de pessoa colectiva n.º 500753288;
inscrição n.º 12/010626.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499743

GONÇALVES & BEATRIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 585/780113; identificação de pessoa colectiva n.º 500722242;
inscrição n.º 8/010626.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499492

JOSÉ MANUEL RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 759/770701; identificação de pessoa colectiva n.º 500669678;
inscrição n.º 5/010626.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499751

FORUM ALGARVE GESTÃO DE CENTRO COMERCIAL
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA II & COMANDITA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 563/001004; identificação de pessoa colectiva n.º 504566156;
inscrição n.º 5/010626.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16967402

GALIZA PESCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 448/000818; identificação de pessoa colectiva n.º 504058223;
inscrição n.º 6/010627.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 10805931

HERDADE CORTE SERRÃO INVESTIMENTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 430/000808; identificação de pessoa colectiva n.º 504861999;
inscrição n.º 2/010627.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 09297367

GLOBO XXI PRODUTOS PROFISSIONAIS
DE CABELEIREIROS E COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 428/000807; identificação de pessoa colectiva n.º 504113364;
inscrição n.º 8/0106267.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16513215

ISA-NITA CABELEIREIRO E PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 313/000630; identificação de pessoa colectiva n.º 504990594;
inscrição n.º 2/010627.
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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.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16513223

GWP CULTURA, ARTE E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 272/000619; identificação de pessoa colectiva n.º 504002791;
inscrição n.º 9/010627.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13267337

NESTACASA SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 163/000519; identificação de pessoa colectiva n.º 504879979;
inscrição n.º 2/010626.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499174

LUSOSIS SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 137/000511; identificação de pessoa colectiva n.º 504966774;
inscrição n.º 2/010627.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16513231

H. N. T. CONTABILIDADE E ASSESSORIA
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 054/000403; identificação de pessoa colectiva n.º 504862847;
inscrição n.º 2/010627.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16513240

LARGIRO 4 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 003/000316; identificação de pessoa colectiva n.º 504805304;
inscrição n.º 2/010627.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13543415

KRIAEVENTOS CONSULTORIA,
MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9978/000309; identificação de pessoa colectiva n.º 504841017;
inscrição n.º 2/010627.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 07932588

LIMPA HOTEL SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8995/990303; identificação de pessoa colectiva n.º 503027812;
inscrição n.º 12/010626.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499450

LARVESTE COMÉRCIO DE LAVORES
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 758/870518; identificação de pessoa colectiva n.º 501691200;
inscrição n.º 5/010621.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12630721

ICR INFORMÁTICA, CONTABILIDADE E REPRESENTAÇÕES
IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 467/870407; identificação de pessoa colectiva n.º 501808078;
inscrição n.º 25/010625.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16500008

FORDEL FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO LIVRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 63 845/860905; identificação de pessoa colectiva n.º 501709711;
inscrição n.º 10/010622.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12758787

NAZARETH COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 730/851022; identificação de pessoa colectiva n.º 501577106;
inscrição n.º 17/010621.
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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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16985281

FLORINDA SIMÕES & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 61 052/850510; identificação de pessoa colectiva n.º 501512250;
inscrição n.º 4/010626.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16513070

LOURENÇO BRANCO CONSTRUÇÕES
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 632/001030; identificação de pessoa colectiva n.º 505159031;
inscrição n.º 2/010625.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499344

IMUNOFARMA, REAGENTES PARA LABORATÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 174/000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504631586;
inscrição n.º 2/010626.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499212

HUA SHI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 113/000502; identificação de pessoa colectiva n.º 504897551;
inscrição n.º 2/010626.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499182

JTD AUDITORIA E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8923/000118; identificação de pessoa colectiva n.º 504801430;
inscrição n.º 3/010626.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499190

FRANCISCO BETTENCOURT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9821/000111; identificação de pessoa colectiva n.º 504573071;
inscrição n.º 2/010626.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499204

F. QUINTAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9422/990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504314734;
inscrição n.º 3/010626.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499239

L. BORGES GOMES & J. SILVA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9487/990916; identificação de pessoa colectiva n.º 504395890;
inscrição n.º 3/010626.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499220

J. M. CANO CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9407/990803; identificação de pessoa colectiva n.º 504586661;
inscrição n.º 4/010626.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13480014

HONÓRIO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 938/450224; identificação de pessoa colectiva n.º 500458456;
inscrição n.º 13/010626.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 12272868

LEO FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7273/970721; identificação de pessoa colectiva n.º 503932680;
inscrição n.º 8/010628.
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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.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16513614

FLUMINUM ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7271/970721; identificação de pessoa colectiva n.º 503929999;
inscrição n.º 4/010628.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16513622

HEREDRA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7029/970326; identificação de pessoa colectiva n.º 503847186;
inscrição n.º 5/010628.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 08124868

INSTITUTO DE BELEZA MONTEIRO & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7014/970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503844136;
inscrição n.º 5/010628.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13179225

GAO & CHAN RESTAURANTE CHINÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6657/961030; identificação de pessoa colectiva n.º 503745111;
inscrição n.º 3/010626.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499476

FARREL DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6646/961022; identificação de pessoa colectiva n.º 503744913;
inscrição n.º 5/010628.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16513630

KIMBERLY-CLARK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6328/951115; identificação de pessoa colectiva n.º 501866663;
inscrição n.º 22/010628.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16513398

NEOGRAF � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1570/900507; identificação de pessoa colectiva n.º 502340363;
inscrição n.º 11/20010730.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 14415992

NEOGRAF � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1570/900507; identificação de pessoa colectiva n.º 502340363;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 32-33/20010730.

Certifico que foi averbada a cessação de funções dos gerentes José
António de Abreu Barata, Francisco Martins Rodrigues e Ana Maria
da Costa Barradas, por terem renunciado em 25 de Junho de 2001,
e registado o reforço de capital em 402 410$, e a alteração do con-
trato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, n.º 1, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma NEOGRAF � Artes
Gráficas, L.da, e tem a sua sede na Rua do Crucifixo, 86, 5.º, esquer-
do, em Lisboa, freguesia de São Nicolau.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá ser mudada a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e poderá abrir
delegações em qualquer parte do País.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e 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 António Barradas
Neves e Gonçalo Nuno Saraiva Mourão Rebelo de Freitas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo de ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução e remunerada
ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

18 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 16979346

NASCIMENTO & ASCENSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1769/811125; identificação de pessoa colectiva n.º 501236546;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 22/20010724.
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Certifico que foi registado o reforço de capital em 502 410$, a
redenominação do mesmo e a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores que constituem o activo da sociedade, é de 5000 euros,
e corresponde à soma das seguintes quatro quotas: uma de 1700 eu-
ros, do sócio Miguel do Nascimento; outra de 1300 euros, da sócia
Josefa Ascenção Almeida; outra de 1000 euros, da sócia Maria Ali-
ce Almeida Nascimento, e outra de 1000 euros, do sócio António
Orlando Almeida Nascimento.

§ único. Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade,
quando ela deles necessitar, nos termos e condições a estabelecer
em assembleia geral e da mesma forma poderão os sócios fazer pres-
tações suplementares de capital.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 16979672

FIGUEIREDO & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1802/900523; identificação de pessoa colectiva n.º 502353490;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 15/20010827.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 602 410$, a
redenominação do mesmo e a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios Fernando Augusto da Costa
Paiva e Mabilda da Costa Pinto Paiva.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 15887472

FIGUEIREDO & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1802/900523; identificação de pessoa colectiva n.º 502353490;
inscrição n.º 20/20010601.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13272837

NINOCA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1985/900829; identificação de pessoa colectiva n.º 502405490;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20010627.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 602 410$, a
redenominação do mesmo e a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros, uma de cada um dos sócios Domingos Mendes
Rodrigues e Maria Inês Aires Rafael Rodrigues.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 16967569

JESÇAL � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2294/910802; identificação de pessoa colectiva n.º 502603747;
inscrição n.º 9/20010508.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12068527

INFONET PORTUGAL, SERVIÇOS
DE VALOR ACRESCENTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1886/910314; identificação de pessoa colectiva n.º 502522984;
inscrição n.º 13/20010705.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13677764

FENDA � EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2295/910802; identificação de pessoa colectiva n.º 502603739;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20010809.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de São Nicolau, 13, 5.º, direito,

freguesia de São Nicolau, Lisboa.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 16968735

ITAÚSA PORTUGAL � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 324/890221; identificação de pessoa colectiva n.º 502111151;
inscrição n.º 35; número e data da apresentação: 5/20010622.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal para o ano de

2001, por deliberação de 30 de Março de 2001.
Conselho de administração:
Presidente: Olavo Egydio Setúbal.
Vice-presidente: José Carlos Morais de Abreu.
Vogais: Carlos Câmara Pestana, Roberto Egydio Setúbal, Maria de

Lourdes Villela, Paulo Setúbal Neto, Henri Penchas, Almir Vignoto
e José Francisco Claro.

Conselho fiscal:
Presidente: António Jacinto Matias.
Vogais: José Caruso Cruz Henriques e Belarmino Martins, Eugé-

nio Ferreira & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
Suplente: Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 16966716
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GARAGEM MOREIRAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 606/800821; identificação de pessoa colectiva n.º 500996490;
inscrição n.º 4/20010629.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 16496086

FERNANDO MARQUES DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 662/800917; identificação de pessoa colectiva n.º 501096582;
inscrição n.º 6/20010817.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13242563

FERNANDO MARQUES DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 662/800917; identificação de pessoa colectiva n.º 501096582;
inscrição n.º 4/20010717.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13136496

NASCIMENTO & ASCENSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1769/811125; identificação de pessoa colectiva n.º 501236546;
inscrição n.º 6/20010626.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 16496094

LARANJA E MEIA SOCIEDADE DE ENSINO
E EDUCAÇÃO INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7545/971124; identificação de pessoa colectiva n.º 504015770;
inscrição n.º 5/010625.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499336

INÊS LOBO, PEDRO DOMINGOS ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7439/971010; identificação de pessoa colectiva n.º 503976326;
inscrição n.º 5/010627.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16512774

FOPRA FINANCIAMENTOS PREDIAIS
E AGRÍCOLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7395/970924; identificação de pessoa colectiva n.º 500118000;
inscrição n.º 16/010625.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 15761312

FAZ SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 141/881109; identificação de pessoa colectiva n.º 502059788;
inscrição n.º 8/010629.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16488350

HIDROELÉCTRICA DE PINHEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4685/940407; identificação de pessoa colectiva n.º 503172405;
inscrição n.º 7/010629.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16488342

LAPAPARQUE SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
DE PARQUEAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7375/970912; identificação de pessoa colectiva n.º 503956589;
inscrição n.º 5/010627.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16512782

FARMÁCIA SEREJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7256/970711; identificação de pessoa colectiva n.º 503920975;
inscrição n.º 9/010627.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 15874516
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HVS GESTÃO E SUINICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6938/970217; identificação de pessoa colectiva n.º 503768146;
inscrição n.º 9/010625.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16499301

FARMÁCIA MARLUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6870/970120; identificação de pessoa colectiva n.º 503799491;
inscrição n.º 6/010627.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 15874389

GRAÇA & ASSOCIADOS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6650/961023; identificação de pessoa colectiva n.º 503744883;
inscrição n.º 8/010627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16999746

ISATIGRA CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6489/960729; identificação de pessoa colectiva n.º 503703184;
inscrição n.º 7/010627.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 147357733

FLOR DO LINHO TÊXTEIS LAVORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6459/960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503681946;
inscrição n.º 6/010627.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16512790

JARDIM DAS PRENDAS COMÉRCIO
DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5947/951129; identificação de pessoa colectiva n.º 503543721;
inscrição n.º 5/010627.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16512812

HANSAGEMA MINERAIS E GEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4575/940223; identificação de pessoa colectiva n.º 503146838;
inscrição n.º 6/010627.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16512820

FAZSERVI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VARIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4370/931125; identificação de pessoa colectiva n.º 503100650;
inscrição n.º 10/010627.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 07932553

FICON, SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3072/920514; identificação de pessoa colectiva n.º 502776030;
inscrição n.º 17 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data
da apresentação: 6/20010824.

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

Foi ainda averbado o seguinte:
Recondução do fiscal único para o triénio de 2001-2003, por

deliberação de 14 de Maio de 2001.
Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 15887189

FINOBRA, SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3073/920514; identificação de pessoa colectiva n.º 502776021;
inscrição n.º 18 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data
da apresentação: 4/20010824.

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

Foi ainda averbado o seguinte:
Recondução do fiscal único para o triénio de 2001-2003, por

deliberação de 14 de Maio de 2001.
Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 15887170



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 298 � 27 de Dezembro de 200127 530-(136)

IMPÉRIO-ARAG � SEGUROS DE PROTECÇÃO
JURÍDICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2723/911218; identificação de pessoa colectiva n.º 502669616;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18; número e data da apresenta-
ção: 15/20010216.

Certifico que foi averbado o seguinte:
O vogal do conselho de administração Arag International

Aktiengesellschaft (anteriormente Terra Ruckversicherungs AG)
designou Alfred Hans Dieter Schmitiz, para exercer o cargo em nome
próprio, em substituição de Paulus Franciscus Heuperman, que re-
nunciou em 17 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13484001

IMPÉRIO-ARAG � SEGUROS DE PROTECÇÃO
JURÍDICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2723/911218; identificação de pessoa colectiva n.º 502669616;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
89/20010215.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida de Álvares Cabral, 27, 3.º,

freguesia de Santa Isabel, Lisboa.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 13483846

I. P. G. � INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES
E GESTÃO, SGPS, AS

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2920/920316; identificação de pessoa colectiva n.º 502724889;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 14/20010628.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o

quadriénio de 2000-2003, por deliberação de 10 de Julho de 2000.
Conselho de administração:
Presidente: José Manuel Pita Goes Ferreira.
Vogais: Carlos Luís Bessa Monteiro e Maria da Graça Pinto Sal-

gado Goes Ferreira.
Conselho fiscal:
Presidente: José Marques da Luz.
Vogais: Rui Monteiro Picciochi e Aguiar Mendonça, Carmo Mar-

tins & Mesquita Barbas, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
Suplente: Vítor Manuel Carmo Martins, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 16967828

LETRAVIVA � CONSULTADORIA, PROMOÇÃO
E RELAÇÕES PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2954/920325; identificação de pessoa colectiva n.º 502734949;
inscrição n.º 15/20010628.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 14755408

LETRAVIVA � CONSULTADORIA, PROMOÇÃO
E RELAÇÕES PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2954/920325; identificação de pessoa colectiva n.º 502734949;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 4/20010704.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único, por deli-

beração de 30 de Março de 2001, para o triénio de 2001-2003.
Conselho de administração:
Presidente: Henrique Abílio Cardoso Paulo Fernandes
Vogais: Joaquim Carlos Filipe Gutierres, Carlos Manuel Faria

Cerejo, Ofélia Maria Simões Machado dos Anjos Paulo Fernandes e
Susana Maria dos Anjos Paulo Fernandes Cerejo.

Fiscal único: Manuel Preto Matos Fazenda.
Suplente: Navalho Martins & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 16895711

LISBOA RIBEIRINHA � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2611/911113; identificação de pessoa colectiva n.º 502648430;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 19; números e data
das apresentações: 12-13/20010820.

Certifico que foi averbada a cessação de funções dos gerentes
Miguel Neto Lizardo de Mendonça Belo, João Luís Teixeira Rego
Pinto de Sousa e José Manuel Neto Henriques Trigo, por terem re-
nunciado em 29 de Maio de 2001, e registado o reforço de capital
em 224 582$, a redenominação do mesmo e a alteração do contra-
to quanto aos artigos 3.º e 8.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, conforme escrituração, é de 51 000 euros, e
corresponde à soma de três quotas iguais do valor nominal de
17 000 euros cada uma, todas pertencentes à sócia DRIVE � Ges-
tão e Investimento, S. A.

ARTIGO 8.º

1 � A representação e administração da sociedade incumbem aos
gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

Foi ainda registado o seguinte:
Nomeação de gerentes por deliberação de 29 de Maio de 2001,

para o quadriénio de 2001-2004.
Pedro Manuel Salvados Marques Murta e João Francisco Reis

Barradas Pinto de Sousa.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 15886409

GOVACOL � CONSTRUÇÕES E PROMOÇÕES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2612/911114; identificação de pessoa colectiva n.º 502648651;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 17/20010803.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da liqui-
dação, tendo as contas sido aprovadas em 27 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 16954106
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IMPÉRIO-ARAG � SEGUROS DE PROTECÇÃO
JURÍDICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2723/811218; identificação de pessoa colectiva n.º 502669616;
inscrição n.º 19 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 18; números e data
das apresentações: 16-17/20010731.

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

Foi ainda averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do cargo de administrador de REALIMO �

Estudos e Realizações, S. A., e Teresa Paula Santos Carvalho, por
renúncia, em 5 de Fevereiro de 2001, com efeitos a partir de 19 de
Março de 2001.

Nomeação de administrador, por deliberação de 19 de Março de
2001, para o quadriénio em curso de 1999-2001.

Pedro Manuel Renda Duarte Turras.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 16955900

G. I. T. I. C. � TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO
E CONGRESSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2334/910826; identificação de pessoa colectiva n.º 502611553;
inscrições n.os 5 e 6; número e data da apresentação: 2/20010808.

Certifico que foi registado o reforço de capital em 602 410$, a
redenominação do mesmo e a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas do valor de 3000 eu-
ros e 2000 euros, respectivamente, pertencendo a primeira à sócia
Maria Isilda Fonseca Bento Fontoura Moutinho e a segunda ao só-
cio Abel Luís Fontoura Moutinho.

Mais certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 16968018

KALENDER � ESTUDOS E PROJECTOS
DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2441/820727; identificação de pessoa colectiva n.º 501324305;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/20010813.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida de João XXI, 10, 6.º, direito,

freguesia de São João de Deus.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 16969782

FORGLO � SISTEMAS DE FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2563/910403; identificação de pessoa colectiva n.º 502535873;
inscrição n.º 37; número e data da apresentação: 40/20010808.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores do activo constantes da escrita, e
corresponde à soma das quotas dos sócios, que são as seguintes: José
António da Silva Vieira Marques, 26 500 000$; António Manuel
Quitério Paulo, 7 500 000$; Pedro Manuel Macieira Esteves,
5 000 000$; José Manuel Aires da Silva, 1 500 000$; Leonel
Romero de Freitas Borges de Sousa, 1 500 000$; Luís Aurélio Go-
mes Moreno de Matos Trindade, 1 500 000$; Pedro Manuel Manso
de Oliveira Costa, 1 500 000$, e FORGLO � Sistemas e Forma-
ção, L.da, 5 000 000$.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 16968417

GRANJO, COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 052/580805; identificação de pessoa colectiva n.º 500957851;
inscrição n.º 24/20010712.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16515617

GESTITRANS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6926/970210; identificação de pessoa colectiva n.º 503328510;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 27/20010628.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão, por incorporação, mediante a transferência

global do património das sociedades GESTITRANS � Sociedade
Gestora de Participações Sociais, S. A., TRANSRO � Gestão Ope-
racional de Transportes, L.da, com sede na Rua de Marcos de Portu-
gal, Laranjeiro, Almada, e Covas & Filhos, L.da, com sede na Rua de
Amália, 46, Sesimbra, para a sociedade incorporante T. S. T. �
Transportes Sul do Tejo, S. A., com sede na Rua de Marcos Portu-
gal, Laranjeiro, Almada.

Alterações projectadas na sociedade incorporante: alteração total
do contrato, com reforço de capital no montante de 138 962 000$.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16894154

LINHACOM � COMÉRCIO POR GROSSO DE MATERIAL
E APARELHOS DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 833/20001229; identificação de pessoa colectiva
n.º 505118823; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 41/
20010611.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do fiscal único, por deliberação de 5 de Janeiro de 2001,

para o quadriénio de 2000-2003.
António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Revisores Ofi-

ciais de Contas, com sede na Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, salão
201-203, Porto.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16515609
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LINHACOM � COMÉRCIO POR GROSSO DE MATERIAL
E APARELHOS DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 833/20001229; identificação de pessoa colectiva
n.º 505118823; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 39-40/20010716.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da administradora única, por renúncia, de 26 de

Março de 2001.
António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de Revisores Ofi-

ciais de Contas, com sede na Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, salão
201-203, Porto.

Nomeação do conselho de administração, por deliberação de 30 de
Março de 2001, para o quadriénio de 2000-2003.

Presidente: Maria Cláudia Teixeira de Azevedo.
Vogais João Miguel Bragança Simões de Barros, casado, residente

na Rua do Padre Luís Cabral, 395, 4.º, direito, Porto, e David Graham
Shenton Bain, casado, residente na Rua de Alberto Oliveira, 42,
Porto.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 12625345

GONÇALVES FONSECA & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 633/460404; identificação de pessoa colectiva n.º 500129029;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 30 e inscrição n.º 31; números e data
das apresentações: 22-23/20010719.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador António Bernardino Mar-

ques da Silva Correia, por renúncia, aceite em 19 de Junho de 2001.
Nomeação de um administrador até final do mandato em curso de

2001-2004, por deliberação de 19 de Junho de 2001.
Maria Elisa Madureira de Carvalho, solteira, maior, residente na

Quinta da Bela Vista ao Rego, Barracão 3 e 6, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16978331

JOÃO BARREIRA, ALVES & DAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 063/520617; identificação de pessoa colectiva n.º 500454752;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 24/20010607.

Certifico que foi registado o seguinte:
Fusão, reforço e redenominação do capital e alteração do contra-

to quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º
Modalidade: transferência global do património das sociedades

incorporadas Vidreira Popular da Graça, L.da e C. Blanco Perez &
Irmãos, L.da

Capital após a fusão: 14 550 000$.
Reforço: 474,91 euros, realizado em dinheiro, e subscrito pelos

sócios em partes iguais.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém o corpo do artigo.)
2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser

transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a indústria, transformação, moldagem e
comércio de vidro plano e espelhos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
72 575 euros e 9 cêntimos, e corresponde à soma de três quotas iguais
de 24 181 euros e 696 cêntimos, pertencentes uma a cada um dos

sócios José Manuel Galego, Carlos Alberto Alves Martins Galego e
Carlos Manuel Rebelo Francisco.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

(Mantém-se.)
ARTIGO 5.º

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios,
mas relativamente a terceiros depende do consentimento prévio e
escrito da sociedade, a qual reserva desde já o seu direito de prefe-
rência.

2 � No caso de a sociedade não exercer o referido direito de
preferência, este deferir-se-á aos restantes sócios.

3 � Quando mais de um sócio pretender exercer o direito de
preferência, a quota em questão será dividida entre eles na propor-
ção do valor das quotas que ao tempo possuírem, que estejam libe-
radas e confiram direitos sociais, salvo se entre eles for acordada
outra divisão.

4 � Todo o sócio que quiser ceder a sua quota, no todo ou em
parte, deverá comunicá-lo à gerência, por carta registada com aviso
de recepção, entendendo-se que se a sociedade não responder, no
prazo máximo de 60 dias, nem esta nem os sócios pretendem usar o
direito de preferência que lhes assiste.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em sociedades com objecto dife-
rente do referido no artigo 2.º ou reguladas por leis especiais, inclu-
sivamente como sócia de responsabilidade ilimitada, bem como par-
ticipar em agrupamentos complementares de empresas e associar-se
com outras pessoas jurídicas para formar consórcios e associações
em participação.

ARTIGO 7.º

1 � Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, a quota
transmitir-se-á aos respectivos herdeiros ou representantes, deven-
do estes escolher um de entre eles que a todos represente perante a
sociedade, enquanto a respectiva quota estiver indivisa.

2 � É permitida a divisão de quotas entre os herdeiros que as
tenham adquirido por via de sucessão.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral,
amortizar a quota de qualquer sócio, nos seguintes casos:

a) No caso de falência ou interdição do sócio;
b) Se a quota do sócio for arrestada, arrolada, penhorada ou sujei-

ta a qualquer procedimento judicial, e o sócio, por meio de caução,
não requerer o levantamento da providência no prazo máximo de
um mês ou logo que a sociedade exija;

c) Quando o sócio ceder a sua quota sem prévio consentimento
da sociedade, nos termos do artigo 5.º

2 � O valor da quota, para efeitos de amortização, será o que
resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

1 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas por carta
registada com aviso de recepção dirigida aos sócios, enviada com,
pelo menos, 15 dias de antecedência.

2 � A representação de qualquer sócio nas reuniões da assem-
bleia geral poderá ser conferida a quem este entender.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13126792

FERNANDO C. ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 294/521216; identificação de pessoa colectiva n.º 500544522;
inscrições n.os 9-10-11; número e data da apresentação: 15/
20010720.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 6 de Maio de 2001.
Graham Lane, casado, residente na Rua de Cesário Verde, 435,

Cascais.
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Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16978617

JOSÉ ALEXANDRE VASQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 954/540517; identificação de pessoa colectiva n.º 500727040;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 20/20010214.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Reforço: 800 000$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios Plácido Marques Antunes e José Marques Antunes, com as quan-
tias, respectivamente, de 600 000$ e 200 000$.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
200 000$, pertencente aos sócios José Antunes, Plácido Marques
Antunes e José Marques Antunes, em comum e sem determinação
de parte ou direito; uma de 800 000$, pertencente ao sócio Plácido
Marques Antunes, e outra de 200 000$, pertencente ao sócio José
Marques Antunes.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 14448505

GRANJO, COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 052/580805; identificação de pessoa colectiva n.º 500957851;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 26; números e data
das apresentações: 16-17/20010727.

Certifico que foi registado e averbado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 2.º e n.º 1 do artigo 5.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios abaixo mencionados com as quantias, respectivamente, de
271 085$, 150 602$, 193$ e 180 530$.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 5000 euros, e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de 2250 euros,
pertencente ao sócio Manuel João da Costa Pereira; uma do valor
nominal de 400 euros e uma do valor nominal de 1100 euros, am-
bas pertencentes ao sócio Célio Duarte Pinto, constituindo a pri-
meira seu bem próprio, e uma do valor nominal de 1250 euros, per-
tencente ao sócio António da Costa Pereira.

ARTIGO 5.º

1 � São gerentes todos os sócios, Manuel João da Costa Pereira,
Célio Duarte Pinto e António da Costa Pereira.

2 � [�]
3 � [�]

Cessação de funções do gerente José Correia de Matos, por ter
renunciado em 23 de Abril de 2001.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16889193

HIDROERG � PROJECTOS ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 539/890417; identificação de pessoa colectiva n.º 502166886;
inscrição n.º 27 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 21-22/20010824.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 385 600$, realizado por reservas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrita, é de 800 000 euros, e
corresponde à soma das seguintes quotas dos sócios: uma de
304 000 euros, de Rolf Mattern Hydro; uma de 200 800 euros, de
Harpener Portuguesa � Sociedade Gestora de Participações Sociais,
L.da; uma de 120 000 euros, de Hidrotécnica Portuguesa � Consul-
tores para Estudos e Projectos, L.da; uma de 103 200 euros, de An-
tónio Raul Eira Leitão, e uma de 72 000 euros, da própria sociedade
HIDROERG � Projectos Energéticos, L.da

Foi ainda averbada a recondução dos gerentes, para o triénio de
2001-2003, por deliberação de 18 de Maio de 2001.

José Manuel de Amorim Ferreira, Rolf Hermann Mattern e An-
tónio Raul Eira Leitão.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 15887278

HOSSOM IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4132/930803; identificação de pessoa colectiva n.º 503038385;
inscrição n.º 2/010627.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16512707

FERINOX COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7/881004; identificação de pessoa colectiva n.º 502045086; ins-
crição n.º 8/010626.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16513142

GOMES BRANDÃO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2022/900924; identificação de pessoa colectiva n.º 502417919;
inscrição n.º 5/010627.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13145665
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GRAU ZERO SOCIEDADE DE VENDAS ASSISTÊNCIA
TÉCNICA A ELECTRODOMÉSTICOS E AR CONDI-
CIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 373/770406; identificação de pessoa colectiva n.º 500645973;
inscrição n.º 6/010621.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 16513126

INTERPROMO INFORMAÇÕES INTERNACIONAIS
E PROMOÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 966/760317; identificação de pessoa colectiva n.º 500442568;
inscrição n.º 5/010625.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Luísa Maria
Pedroso Rocha. 13127390

FARMÁCIA PADRE CRUZ,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 510/20010801; identificação de pessoa colectiva
n.º 505478790; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20010801.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.ª

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a denominação Farmácia Padre Cruz,
Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça da Rainha Santa, 9, 2.º,
direito, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, podendo a gerên-
cia deslocar a sua sede para onde lhe aprouver, dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofefs, bem como estipular domi-
cílio particular para determinados negócios e criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, em Por-
tugal ou no estrangeiro, e terá duração indeterminada.

CLÁUSULA 2.ª

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria farmacêuti-
ca, farmácia, fabricação e preparação de manipulados, compra, ven-
da e revenda de drogas de uso medicinal e ou quaisquer outros pro-
dutos químicos e ou outras substâncias de uso medicinal, bem como
a importação, exportação, compra, venda e revenda de especialida-
des farmacêuticas, medicamentos homeopáticos, cosmética, perfu-
maria, produtos destinados à higiene, profilaxia, puericultura, orto-
pedia e fitoterapêuticos, compra, venda e revenda, a retalho e por
grosso, de produtos farmacêuticos, cosméticos e perfumes.

CLÁUSULA 3.ª

Capital social

1 � O capital social, no montante total de 33 000 euros, inte-
gralmente subscrito e realizado, correspondendo à quota da sócia
única Mabel Carvalho Pedro Marinho Pereira, com o valor nominal
de igual montante.

2 � A quota foi subscrita e realizada pela sócia única, e é cons-
tituída por uma parte em espécie, correspondente à transferência
do estabelecimento comercial de farmácia denominado Farmácia
Salutar, instalado e em funcionamento na Rua A, lote 138, Bairro

do Padre Cruz, freguesia de Carnide, sendo o estabelecimento trans-
ferido para a sociedade com todos os seus móveis e utensílios e de-
mais direitos constitutivos, bem como o direito ao arrendamento,
para o exercício da mesma actividade, incluindo o respectivo alvará
n.º 4334, emitido pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medica-
mento � INFARMED, em 2 de Fevereiro de 1981, a favor da pri-
meira outorgante, no montante de 32 045 euros e 50 cêntimos, con-
forme relatório de avaliação do revisor oficial de contas, emitido
em 28 de Junho de 2001, e, por outra parte em dinheiro, no mon-
tante de 954 euros e 50 cêntimos.

CLÁUSULA 4.ª

Negócios da sócia com a sociedade

A única sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, nos termos do disposto no artigo 270.º-F do Código das
Sociedades Comerciais, desde que tais negócios sirvam à prossecução
do objecto social e obedeçam à forma legal prescrita, a qual deverá
ser sempre por escrito.

CLÁUSULA 5.ª

Suprimentos

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação escrita da sócia única, na qual se fixarão as respectivas
condições.

CLÁUSULA 6.ª

Gerência e representação

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem à
gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, fica a cargo de um ou mais gerentes, podendo ser geren-
tes, quer a única sócia, quer pessoas estranhas à sociedade, ficando
desde já designados gerentes o engenheiro Fernando Agostinho
Marinho Pereira e a dita sócia Dr.ª Mabel Carvalho Pedro Marinho
Pereira.

2 � Em caso algum os gerentes poderão obrigar a sociedade em
actos ou documentos que não digam respeito aos negócios sociais,
sobretudo em letras de favor, fianças, avales, abonações ou actos
semelhantes.

CLÁUSULA 7.ª

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se, incluindo a sua representação em juízo ou
fora dele, com a assinatura de um gerente.

CLÁUSULA 8.ª

Lucros

Os lucros apurados no balanço annual, após a dedução das percen-
tagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhe-á dado o destino que
vier a ser deliberado em assembleia geral.

CLÁUSULA 9.ª

Participação noutras sociedades

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades reguladas ou não
por leis especiais, criar novas empresas, com objecto diferente do
seu, podendo ainda a sociedade associar-se, pela forma que entender
mais conveniente a quaisquer entidades, simples ou colectivas, cola-
borar com elas através da sua direcção ou fiscalização, ou nelas to-
mar interesses sob qualquer forma.

CLÁUSULA 10.ª

Disposição transitória

A gerência fica expressamente autorizada, antes do registo da
sociedade, a proceder ao levantamento do capital social, depositado
em conta aberta em nome da sociedade acima identificada, tendo
em vista o pagamento de despesas inerentes à constituição e registo
da mesma.

CLÁUSULA 11.ª

Direcção técnica

A direcção técnica fica confiada à sócia Dr.ª Mabel Carvalho Pedro
Marinho Pereira, farmacêutica responsável, que a exercerá nos ter-
mos da legislação aplicável.
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Consentimento conjugal

O segundo outorgante declara que autoriza a sua mulher a integrar
o estabelecimento comercial da farmácia denominado Farmácia Sa-
lutar e o respectivo alvará supra identificados na cláusula 3.ª no ca-
pital da sociedade.

Segue-se o relatório do revisor oficial de contas relativo às entra-
das em espécie:

Relatório de verificação de entrada em espécie para reali-
zação de capital social por transferência de estabeleci-
mento

1 � Introdução. � Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do ar-
tigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais, foi-me solicitado pela
Dr.ª Mabel Carvalho Pedro Marinho Pereira, contribuinte
n.º 102198888, titular do bilhete de identidade n.º 371396, emitido
pelo Arquivo de Identificação de Lisboa em 17 de Janeiro de 1997,
a verificação da entrada em espécie que efectuará como realização
de parte do capital social da sociedade unipessoal a constituir com a
denominação de Farmácia Padre Cruz, Unipessoal, L.da, pessoa co-
lectiva n.º P 505478790.

2 � Capital social. � O capital social da nova sociedade a cons-
tituir, será de 33 000 euros, que corresponde à soma da subscrição
em espécie efectuada pela Dr.ª Mabel Carvalho Pedro Marinho
Pereira, no valor de 32 045 euros e 50 cêntimos, correspondente a
6 424 546$10, montante este que constitui o valor da totalidade do
património afecto ao estabelecimento comercial designado por Far-
mácia Salutar, e à entrada em dinheiro de 954 euros e 50 cêntimos,
igualmente efectuada pela Dr.ª Mabel Carvalho Pedro Marinho Pe-
reira.

3 � Avaliação de bens. � A realização da parte do capital soci-
al, a realizar em espécie, será efectuada mediante a transferência do
estabelecimento comercial denominado Farmácia Salutar, sito em
Lisboa, no Bairro do Padre Cruz, Rua A, lote 138, rés-do-chão, B,
que inclui a totalidade do património afecto ao exercício da activi-
dade empresarial do mesmo estabelecimento, constante do balanço
realizado em 31 de Março de 2001, anexo ao presente relatório, do
qual faz parte integrante e indissociável, que se avalia no valor lí-
quido total de 32 045 euros e 50 cêntimos, correspondente a
6 424 546$10, o alvará de farmácia n.º 4334, registado em 2 de
Fevereiro de 1981, em nome da Dr.ª Mabel Carvalho Pedro Mari-
nho Pereira, pelo INFARMED � Instituto Nacional da Farmácia e
do Medicamento, do Ministério da Saúde.

4 � Valorização dos bens a integrar no capital social. � O valor
total atribuído aos bens a transferir para a sociedade a constituir,
como realização da parte do capital social a realizar em espécie, de
acordo com o conteúdo no n.º 3 do presente relatório, foi de
32 045 euros e 50 cêntimos, correspondente a 6 424 546$10.

5 � Transferência do estabelecimento. � O alvará de farmácia
n.º 4334, registado em 2 de Fevereiro de 1981, em nome da
Dr.ª Mabel Carvalho Pedro Marinho Pereira, pelo INFARMED �
Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, do Ministério da
Saúde, não havendo qualquer impedimento conhecido para a sua
transferência em favor de uma sociedade com o objectivo social que
está descrito na cláusula 2.ª dos estatutos da sociedade a constituir,
de cujo projecto me foi entregue uma cópia.

A titularidade de todos os bens, sujeitos a registo, que passam a
integrar o património da sociedade a constituir, e objecto da pre-
sente avaliação, será transferida para a nova sociedade.

6 � Conclusão. � Tendo em consideração o exposto nos núme-
ros anteriores do presente relatório, é minha convicção que o valor
atribuído aos bens transferidos para a nova sociedade, como realiza-
ção de parte do seu capital social, pela sócia Dr.ª Mabel Carvalho
Pedro Marinho Pereira, se encontra correctamente valorizado, pelo
que nada obsta a que seja concretizada a entrada em espécie, referi-
da no presente relatório, como parte do capital social da sociedade
Farmácia Padre Cruz, Unipessoal, L.da

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 13277812

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SERRA, SERRA & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1879; identificação de pessoa colectiva n.º 501234330; data da
apresentação: 010720.

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.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15973352

SAÚDE E PLANTAS � COMÉRCIO DE DIETÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8494; identificação de pessoa colectiva n.º 504173073; data da
apresentação: 010705.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13244710

TÁXIS NETO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 716; identificação de pessoa colectiva n.º 500454060; data da
apresentação: 011017.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes às presta-
ções de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15927563

ODDGEST, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 136; identificação de pessoa colectiva n.º 505271117; data da
apresentação: 011017.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16664850

TRANSPORTES FRANCISCO JORGE & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 151; identificação de pessoa colectiva n.º 500918171; data da
apresentação: 010716.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13203029

RUPAUTO � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER
SEM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 46 832; identificação de pessoa colectiva n.º 500236925; data da
apresentação: 011017.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16664817

RITISIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 893; identificação de pessoa colectiva n.º 502193077; data da apre-
sentação: 011017.
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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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15927571

VISÃO DO CARMO � ACTIVIDADES ÓPTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 956; identificação de pessoa colectiva n.º 501118420; data da apre-
sentação: 011023.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15933296

SEA � SISTEMAS EDUCATIVOS AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 936; identificação de pessoa colectiva n.º 500237077; data da
apresentação: 011023.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14012804

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO CAMPO
DE SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 388; identificação de pessoa colectiva n.º 500565821; data da
apresentação: 011023.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16968077

UNIFAC � UNIÃO DE IMPORTADORES DE MATÉRIAS
PRIMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 69 064; identificação de pessoa colectiva n.º 502029110; data da
apresentação: 011023.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14720850

REVILLA INTERNACIONAL � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 697; identificação de pessoa colectiva n.º 502003324; data da
apresentação: 011018.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16674154

TRANSPORTES FADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 116; identificação de pessoa colectiva n.º 500475865; data da
apresentação: 011018.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14166216

SOLLAC AÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2927; identificação de pessoa colectiva n.º 501964819; data da
apresentação: 011018.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16674014

ÚLTIMO MODELO � FABRICAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2983; identificação de pessoa colectiva n.º 502648511; data da
apresentação: 011018.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16674200

TVENDA � PROMOÇÃO E VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5292; identificação de pessoa colectiva n.º 502286610; data da
apresentação: 011018.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16494725

VIALOJAS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 333; identificação de pessoa colectiva n.º 504912437; data da
apresentação: 011018.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16674146

SHOWTUR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9398; identificação de pessoa colectiva n.º 504511939; data da
apresentação: 011018.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16674227
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SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS PINHAL
PEQUENO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9135; identificação de pessoa colectiva n.º 503303640; data da
apresentação: 011016.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16664183

SNSI � SOCIEDADE NACIONAL DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4518; identificação de pessoa colectiva n.º 503039390; data da
apresentação: 011016.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16664418

SOCINFRA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
DA QUINTA DA FRANCELHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 442; identificação de pessoa colectiva n.º 500269831; data da
apresentação: 011016.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes às presta-
ções de contas dos anos de 1999 e 2000.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16664230

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3412; identificação de pessoa colectiva n.º 500824401; data da
apresentação: 011022.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15933288

SELECT � RECURSOS HUMANOS, EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5102; identificação de pessoa colectiva n.º 503299006; data da
apresentação: 010628.

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.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15930343

SGCT � SOCIEDADE DE GESTÃO DE CONDOMÍNIOS
DE TELHEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7310; identificação de pessoa colectiva n.º 503810320; data da
apresentação: 011023.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes às presta-
ções de contas dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16999568

VILAR & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 467; identificação de pessoa colectiva n.º 500476578; data da
apresentação: 011022.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920208

OMTIC � OFICINA MULTIMÉDIA EM TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5170; identificação de pessoa colectiva n.º 503216844; data da
apresentação: 011019.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920143

TEATRO DO TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2295; identificação de pessoa colectiva n.º 502397497; data da
apresentação: 011022.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14339439

TEMPLO INVEST � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7334; identificação de pessoa colectiva n.º 503828963; data da
apresentação: 011022.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16675002

SETE IDIOMA � TRADUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7350; identificação de pessoa colectiva n.º 503816337; data da
apresentação: 011022.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15792986

TABACARIA GARCEZ NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 375; identificação de pessoa colectiva n.º 500834660; data da
apresentação: 011022.
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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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14088606

SILVA & CAPELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 739; identificação de pessoa colectiva n.º 500476950; data da
apresentação: 011022.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920500

SIMÉTRICA � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 62 314; identificação de pessoa colectiva n.º 501592016; data da
apresentação: 011017.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13229087

WORKFORCE � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9628; identificação de pessoa colectiva n.º 504647148; data da
apresentação: 011019.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15787125

SOTEVOR � SOCIEDADE HOTELEIRA DO ALVOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7214; identificação de pessoa colectiva n.º 503781720; data da
apresentação: 011017.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15977668

REMOEX � GESTÃO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6791; identificação de pessoa colectiva n.º 503665029; data da
apresentação: 011023.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15314944

REPARCOM � TELECOMUNICAÇÕES
E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3174; identificação de pessoa colectiva n.º 502700378; data da
apresentação: 011018.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12206490

OMT � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5127; identificação de pessoa colectiva n.º 503211311; data da
apresentação: 011023.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16895320

RUMOS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4809; identificação de pessoa colectiva n.º 503106909; data da
apresentação: 011016.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14070200

R. D. M., SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4245; identificação de pessoa colectiva n.º 502980761; data da
apresentação: 011016.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16664582

SANTOS GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 797; identificação de pessoa colectiva n.º 500241376; data da
apresentação: 011016.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15303004

SANIDECO � MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 632; identificação de pessoa colectiva n.º 500786682; data da
apresentação: 011011.

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.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15295370
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VIANET � VIA DE DISTRIBUIÇÃO
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6608; identificação de pessoa colectiva n.º 503604453; data da
apresentação: 011019.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 10091467

VASCO DIAS � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9118; identificação de pessoa colectiva n.º 504546228; data da
apresentação: 011019.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12834149

SERVEST � SERVIÇOS DE ESTAFETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7765; identificação de pessoa colectiva n.º 503950114; data da
apresentação: 011019.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 14429705

S. DE MELLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9691; identificação de pessoa colectiva n.º 502710748; data da
apresentação: 011019.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16674375

RESIDÊNCIA IDEAL DA AVENIDA JOÃO
CRISÓSTOMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 052; identificação de pessoa colectiva n.º 500658641; data da
apresentação: 011019.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12834181

SOCICEUTA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2732; identificação de pessoa colectiva n.º 502613084; data da
apresentação: 011019.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15263789

SANTOS & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 66 266; identificação de pessoa colectiva n.º 501731636; data da
apresentação: 011019.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15927920

SALVADOR ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6132; identificação de pessoa colectiva n.º 503466247; data da
apresentação: 011022.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920224

VÍTOR M. ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8116; identificação de pessoa colectiva n.º 504054600; data da
apresentação: 011019.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes às presta-
ções de contas dos anos de 1999 e 2000.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 11374551

RODRIGUES & SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 085; identificação de pessoa colectiva n.º 500580952; data da
apresentação: 011022.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920305

RAÚL RODRIGUES VALENTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 533; identificação de pessoa colectiva n.º 500451818; data da
apresentação: 011019.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12834270

VASCOSIL � VASCONCELOS & SILVA, COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4251; identificação de pessoa colectiva n.º 502513624; data da
apresentação: 011022.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15637301
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VETALMEX � ADITIVOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5943; identificação de pessoa colectiva n.º 503419940; data da
apresentação: 011022.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920399

TUDO E FRIO � COMÉRCIO DE CONGELADOS
E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2503; identificação de pessoa colectiva n.º 502577851; data da
apresentação: 011022.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920496

TRANSPORTADORA CENTRAL DO SALDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 519; identificação de pessoa colectiva n.º 500453748; data da
apresentação: 011022.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920283

TUBIMPER � TUBOS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7634; identificação de pessoa colectiva n.º 503913901; data da
apresentação: 011022.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes às presta-
ções de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920470

RESENDE & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 504; identificação de pessoa colectiva n.º 500493421; data da
apresentação: 011022.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920291

SALUSIF � LABORATÓRIOS DE PRODUTOS QUÍMICOS
E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 56 707; identificação de pessoa colectiva n.º 501234292; data da
apresentação: 011022.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920488

TÉCNICA DO ZÊZERE � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 066; identificação de pessoa colectiva n.º 501375864; data da
apresentação: 0110197.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15790339

TAGIMÓVEL � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1843; identificação de pessoa colectiva n.º 502365480; data da
apresentação: 011017.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16664787

TRAPIDEIA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8288; identificação de pessoa colectiva n.º 504393260; data da
apresentação: 011017.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16260597

TRANSPORTES MARTINHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8265; identificação de pessoa colectiva n.º 504094947; data da
apresentação: 0110197.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 10352481

SOCIEDADE HOTELEIRA GUILHERME A. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1212; identificação de pessoa colectiva n.º 502248262; data da
apresentação: 011017.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15303675

SANTOPI � SOCIEDADE ADMINISTRADORA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 928; identificação de pessoa colectiva n.º 501717498; data da
apresentação: 011017.
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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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15933270

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOALDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 41 355; identificação de pessoa colectiva n.º 500256047; data da
apresentação: 011017.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15647838

SOQUI � REPARAÇÃO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4139; identificação de pessoa colectiva n.º 502939761; data da
apresentação: 011017.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16664795

SNEDE � SOCIEDADE NACIONAL DE EMPREENDIMENTOS
E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 420; identificação de pessoa colectiva n.º 500623589; data da
apresentação: 011017.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16664825

OGILVY & MATHER PORTUGAL
DIRECTO � SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2327; identificação de pessoa colectiva n.º 502533927; data da
apresentação: 011019.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15927962

SILO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2453; identificação de pessoa colectiva n.º 502452250; data da
apresentação: 011023.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes às presta-
ções de contas dos anos de 1999 e 2000.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920550

TUPAM � EDITORES E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 058; identificação de pessoa colectiva n.º 500685932; data da
apresentação: 011023.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes às presta-
ções de contas dos anos de 1999 e 2000.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920577

VINÍCOLA DO BAIRRO DOS ACTORES
DE OCTÁVIO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 231; identificação de pessoa colectiva n.º 500958459; data da
apresentação: 011016.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15322459

SERTRADING � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8003; identificação de pessoa colectiva n.º 501655670; data da
apresentação: 011016.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes às presta-
ções de contas dos anos de 1999 e 2000.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16664167

TOCA E ANDA � FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
LIGEIRAS, TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 58 801; identificação de pessoa colectiva n.º 501409130; data da
apresentação: 011016.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13245155

ZITO � PRODUÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6605; identificação de pessoa colectiva n.º 503604429; data da
apresentação: 011016.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15322513

TARKETT SOMMER � PRODUTOS
INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 777; identificação de pessoa colectiva n.º 500865710; data da
apresentação: 011016.
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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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15798844

TÉCNICA E MAGIA � MULTIMÉDIA, COMUNICAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5208; identificação de pessoa colectiva n.º 503227595; data da
apresentação: 011023.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes às presta-
ções de contas dos anos de 1999 e 2000.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920542

REDECIL � REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DENTÁRIO E CIRÚRGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 686; identificação de pessoa colectiva n.º 500484074; data da
apresentação: 011023.

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 1999.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920585

ORBIS � ORGANIZAÇÃO, INFORMAÇÃO
E ANÁLISE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5207; identificação de pessoa colectiva n.º 503227609; data da
apresentação: 011023.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes às presta-
ções de contas dos anos de 1999 e 2000.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15920569

VECAPER � MODA E NOVIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8040; identificação de pessoa colectiva n.º 504024566; data da
apresentação: 011018.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16490150

TÁXIS BOM REGRESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 439; identificação de pessoa colectiva n.º 500453845; data da
apresentação: 011016.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 15322491

ÚNICA � PROJECTOS ESPECIAIS, IMAGEM
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5469; identificação de pessoa colectiva n.º 503698695; data da
apresentação: 011016.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes às presta-
ções de contas dos anos de 1998 e 1999.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 13245210

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2826; identificação de pessoa colectiva n.º 500278725; data da
apresentação: 011016.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 16664442

LISBOA � 4.A SECÇÃO

COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÕES E URBANIZAÇÕES
DO ALGARVE-AURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 48 964/760316; identificação de pessoa colectiva n.º 500333475;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 11/12/001128.

Certifico que o texto que se segue é transcrição do averbamento
de cessação de funções e inscrição.

12 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 11/001128.
Cessação de funções dos administradores, Mário Manuel Damas

Covão Baptista e José Paulo Machado da Silva Alexandre da Fonse-
ca, por terem renunciado em 1 de Setembro de 2000.

13 � Apresentação n.º 12/001128.
Nomeação de membros do conselho de administração, por delibe-

ração de 2 de Novembro de 2000, para o triénio em curso de 2000-
-2002:

João Manuel Marcos Rodrigues Reino, casado, Estrada de Alfragi-
de, quilómetro 1,5, Alfragide, presidente; Rui Eduardo Ferreira Ro-
drigues Pena, casado, Avenida do Conselheiro Fernando Sousa, 19,
18.º, Lisboa.

Está conforme.

4 de Dezembro de 2000. � A Ajudante, Maria Adriana Baptista
Pina Júlio. 14186020

LOURES

TASCA DOS GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7065;
identificação de pessoa colectiva n.º 502122790.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

19 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Isabel Paula.
15638715

SOLCASA � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
ECONÓMICA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 35; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500695202; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 18/16102001.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alterados os artigos 3.º, 7.º, n.os 1 e 2, e 16.º, n.º 2, alínea b) e

n.º 3, alínea a), dos estatutos, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Duração e âmbito territorial

A duração da Cooperativa é por tempo indeterminado, desde a
data da sua constituição em 28 de Julho de 1977 e o seu âmbito
territorial de actuação é a nível nacional.

ARTIGO 7.º

Capital social

1 � O capital social é variável e ilimitado sendo constituído por
títulos nominativos de 12 euros cada um, considerando que a parti-
cipação mínima de cada cooperador, não possa ser inferior ou equi-
valente a 10 títulos de capital.

2 � O capital social inicial mínimo da Cooperativa, que se en-
contra nesta data realizado em dinheiro, é de 2500 euros.

ARTIGO 16.º

Reservas para reparações e construções

2.b) Pelas percentagens a retirar anualmente do saldo de cada
exercício, sendo fixado em 10% do valor actualizado dos imóveis,

3.a) O montante da reserva para construções é de 10% da soma
dos valores referidos nas alíneas a) a f) do n.º 4 do artigo 51.º destes
estatutos.

O texto completo dos estatutos, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria Oliveira Rosa Varela. 15205584

EIRACOM � COMUNICAÇÕES E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 350;
identificação de pessoa colectiva n.º P 972205020; inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 31 e 32/20011018.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
2 � Apresentações n.os 31 e 32/20011018.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 6.º
Capital: reforçado com 2410$ em dinheiro, subscrito por ambos

os sócios, sendo com 2289$50, pelo sócio António Dias Martins,
2120$50, pelo sócio José Maria Martins Pires, pelo que passa para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) António Dias Martins, casado com Irene Maria Costa Pereira

Tarouca no regime da separação de bens � 4750 euros;
2) José Maria Martins Pires, casado com Rita Maria Dias Grilo

na comunhão geral � 250 euros.

Esta certidão está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguel de Andrade Cardoso Gonçalves. 11442522

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

TRANSPORTES MANUEL JOAQUIM DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 216; identificação de pessoa colectiva n.º 503545686; data
do depósito: 011030.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Con-
ceição Henriques Pais dos Santos. 09054880

CAMIONAGEM CENTRAL DE PERO NEGRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 27; identificação de pessoa colectiva n.º 5000514219; data
do depósito: 011030.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2000.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Con-
ceição Henriques Pais dos Santos. 09054898

PORTALEGRE
ELVAS

MOVIELVAS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 628/910313;
identificação de pessoa colectiva n.º 502515376.

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,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 1999.

Está conforme.

6 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 15869857

M. LOPES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 65/380302;
identificação de pessoa colectiva n.º 500173001.

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,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Está conforme.

6 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 15869873

FISIOELVAS � CENTRO DE FISIOTERAPIA
E MASSAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 746/930609;
identificação de pessoa colectiva n.º 502999810; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 1/20011029.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com, Relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos:

Aumento de capital e redenominação de capital.
Quantia do aumento: 602 410$, subscrito e realizado em dinhei-

ro, por todos os sócios na proporção das respectivas quotas.
Tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto social,

o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e correspondente à soma de duas quotas de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Manuel Luís da Silva Rocha e
Maria Leal Clemente Pereira.

Está conforme o original.

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

31 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 15869784
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LAZSA PORTUGUESA � SOCIEDADE DE CABOS
ESPECIALIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 285/800414;
identificação de pessoa colectiva n.º 500974870; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 10/20011026.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos:

Recondução de gerente: Abílio do Nascimento Almeida Reis.
Prazo de um ano a contar de 17 de Março de 2001.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 15869938

MOVIELVAS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 628/910313;
identificação de pessoa colectiva n.º 502515376.

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,
foi efectuado o depósito dos documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Está conforme.

6 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 15869865

PORTALEGRE

COM. UNIDADE � PROJECTOS DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1094;
identificação de pessoa colectiva n.º P 505681005; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/091001.

Certifico que entre Helga Arraiano e Castro Alves, solteira, mai-
or, e João Manuel Carneiro Antunes Rodrigues da Cunha, solteiro,
maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a fuma Com. Unidade � Projectos de Design, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sede na Avenida do Frei Amador Arrais,
4, 4.º, direito, em Portalegre.

3.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de projectos de
design.

4.º

O capital social é de 5000 euros e representa-se por duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros, uma de cada sócio e as res-
pectivas entradas ficam, nesta data, realizadas em dinheiro.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes.

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

Conferida. Está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 16854608

PORTO
AMARANTE

HOTEL SILVA � RESIDENCIAL, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 706/
930423; identificação de pessoa colectiva n.º 502985305; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175412

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA
DR. ANTÓNIO RODRIGUES & DR.A SANDRA M. SILVA, L.DA

Sede: Clube Res. da Madalena, lote 10, 1.º, direito, sala 2,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1384/
990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504664565; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175390

TRANSPORTES MESQUITA, L.DA

Sede: Pepim, Lufrei, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1342/
990512; identificação de pessoa colectiva n.º 504355520; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175382

FULNOR � FÁBRICA DE URNAS DO NORTE, L.DA

Sede: Sobreiro, Aboim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1383/
990929; identificação de pessoa colectiva n.º 504669818; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175374

CONSTRUÇÕES LEITE & FILHOS, L.DA

Sede: Ribeiro, Salvador, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1205/
980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504133195; data da
apresentação: 290601.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe rela-
tivos ao ano de 2000.

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175366

JOAQUIM RODRIGUES BENTO, L.DA

Sede: Relas, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1187/
980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504112511; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175358

JOAQUIM RODRIGUES BENTO, L.DA

Sede: Relas, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1187/
980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504112511; data da
apresentação: 290601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe rela-
tivos ao ano de 1999.

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175340

TPM � TRANSPORTES PINTO & MARTINS, L.DA

Sede: Batalha, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 330/
850711; identificação de pessoa colectiva n.º 501533591; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 10099581

MENDES & TEIXEIRAS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Telões, Reguengo, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 220/
790423; identificação de pessoa colectiva n.º 500853789; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175404

ALBINO COSTA, L.DA

Sede: Rua de João Pinto Ribeiro, 63, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 363/
970226; identificação de pessoa colectiva n.º 501635211; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175218

METALÚRGICA DO TÂMEGA
DE TEIXEIRA & TORRES, L.DA

Sede: Eira Nova, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 289/
820809; identificação de pessoa colectiva n.º 501203362; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175226

MANUEL VIEIRA & IRMÃOS, L.DA

Sede: Cruzeiro, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 159/
750524; identificação de pessoa colectiva n.º 500612021; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175234

F. CARVALHO, L.DA

Sede: Areias, Gondar, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 190/
780419; identificação de pessoa colectiva n.º 500750785; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175242

MEDEIROS PINTO AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rampa Alta, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 483/
890922; identificação de pessoa colectiva n.º 502229110; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 13935577
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RESTAURANTE PAISAGENS DE AMARANTE, L.DA

Sede: Loteamento de Bela Vista, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 918/
951020; identificação de pessoa colectiva n.º 503509973; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175250

ABREU & PAULO � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Pinheiro Manso, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 921/
951108; identificação de pessoa colectiva n.º 503529907; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175269

CLÍNICA VETERINÁRIA DR. MOTA, L.DA

Sede: Edifício Golfinho, fr. C, 2.ª cave, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1048/
961211; identificação de pessoa colectiva n.º 503852597; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175277

CONSTRUÇÕES CESTAIS, L.DA

Sede: Edifício Cristal Center, Recta de Ramos, Telões,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 993/
960723; identificação de pessoa colectiva n.º 503712426; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175285

MIGUEL TEIXEIRA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Urbanização do Outeiro, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1040/
961203; identificação de pessoa colectiva n.º 503785903; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175293

M. & PINTO COELHO, L.DA

Sede: Pinheiros Mansos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1047/
961211; identificação de pessoa colectiva n.º 503785750; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12175307

CORAR � TRATAMENTOS DE ROUPA
AO DOMICÍLIO, L.DA

Sede: Urbanização do Outeiro, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1095/
970416; identificação de pessoa colectiva n.º 503865796; data da
apresentação: 250601.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12174610

ELECTRO MAGNÉTICO � ELECTRICIDADE
AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Torres de Santa Luzia, lotes 5/6, loja H, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1196/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504133233; data da
apresentação: 250601.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12174904

BRUNO & LUÍS AZEVEDO, L.DA

Sede: Costa Grande, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1471/
000523; identificação de pessoa colectiva n.º 504993879; data da
apresentação: 250601.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 12174890
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TAMINVEST � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Urbanização do Outeiro, Edifício Miratâmega, loja 2,
São Gonçalo, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1153/
971210; identificação de pessoa colectiva n.º 504037390; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

30 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ercília Lei-
te Ribeiro de Carvalho. 12175455

AGRICARDOSO � MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Leira da Chave, Salvador, 4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1449/
000321; identificação de pessoa colectiva n.º 504946005; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

30 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ercília Lei-
te Ribeiro de Carvalho. 12175447

COSTA & LOPES, L.DA

Sede: Largo de Sertório de Carvalho, São Gonçalo,
4600 Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1561/
001219; identificação de pessoa colectiva n.º 505084368; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

30 de Julho de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Ercília Lei-
te Ribeiro de Carvalho. 12175439

DAVID & MANUELA, L.DA

Sede: São Sebastião, Freixo de Baixo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1276/
981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504277464; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/011001.

Certifico que foi feito o registo de aumento de capital da socie-
dade em epígrafe em 602 410$, realizado por incorporação de re-
servas livres, valor este a distribuir pelos sócios na proporção das
suas quotas, e ainda redenominação do capital social em euros, em
consequência, o artigo 4.º do pacto social ficou com a seguinte re-
dacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 5000 euros e é formado por
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios, Joaquim David Silva Teixeira da Mota e Maria
Manuela Ribeiro Teixeira.

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

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12199990

METALOCAR � INDÚSTRIA DE METALOMECÂNICA, S. A.

Sede: Pedreiro, Gatão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 205/
781103; identificação de pessoa colectiva n.º 500806977; data da
apresentação: 011001.

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

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12200000

TÂMEGAFORMAÇÃO � FORMAÇÃO INFORMÁTICA
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de 31 de Janeiro, 208, 1.º, esquerdo, Cepelos,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1823/
011011; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/011011.

Certifico que entre José Manuel da Costa Machado, casado com
Ana Maria dos Santos Rocha Vilar, e Manuel Fernando Pinheiro
Monteiro, casado com Jacinta Maria Costa Leite, ambos casados na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TÂMEGAFORMAÇÃO � Formação
Informática e Serviços, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de 31 de
Janeiro, 208, 1.º, esquerdo, freguesia de Cepelos, concelho de Ama-
rante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de formação de
informática e comercialização de componentes informáticos.

4.º

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

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem a am-
bos os sócios José Manuel da Costa Machado e Manuel Fernando
Pinheiro Monteiro, que desde já são nomeados gerentes, obrigando-
-se a sociedade pelas assinaturas conjuntas de ambos.

6.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12198650
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RODRIGO FERREIRA DA CUNHA, SUC., L.DA

Sede: Largo do Conselheiro António Cândido, Cepelos,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 155/
750204; identificação de pessoa colectiva n.º 500234108; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12205672

RODRIGO FERREIRA DA CUNHA, SUC., L.DA

Sede: Largo do Conselheiro António Cândido, Cepelos,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 155/
750204; identificação de pessoa colectiva n.º 500234108; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
011002.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi feito o
registo de cessação de funções de gerente de Dirce Rodrigues Pi-
nheiro, por renúncia, em 30 de Julho de 2001.

Conferida, está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12205680

B-52 � BAR, L.DA

Sede: Clube Residencial da Madalena, fracções B e C,
Edifício G, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 679/
930107; identificação de pessoa colectiva n.º 502919000; averba-
mentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 27; números e data das apresenta-
ções: 23, 25 e 26/011002.

Certifico que pelos averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 27,
foram feitos os registos de cessação de funções de gerentes de An-
tónio Monteiro Mendes e Alcino Bastos Moura, respectivamente,
por renúncia, em 27 de Setembro de 2001. E pela inscrição n.º 31 foi
feito o registo de nomeação de gerentes.

Gerentes nomeados: Luís Pereira Teixeira, solteiro, maior, e José
Pinheiro Ribeiro, casado com Maria Manuela Teixeira da Silva na
comunhão de adquiridos, em 27 de Setembro de 2001.

Conferida, está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12205885

MARTINHO, SOUSA & MACHADO, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, sem número, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 91/
680528; identificação de pessoa colectiva n.º 500186235; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/010911.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, e pela apre-
sentação n.º 5/010911, inscrição n.º 1, foi registada a dissolução e o
encerramento da liquidação da mesma sociedade.

Data da aprovação das contas: 21 de Setembro de 1998.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12187372

JOAQUIM BESSA, L.DA

Sede: Serra de Água e Leite, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1824/
011002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/011002.

Certifico que entre Joaquim Teixeira de Sousa Bessa e mulher,
Maria Aldina Teixeira da Silva, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Bessa, L.da, com sede no lu-
gar de Serra de Água e Leite, freguesia de Mancelos, concelho de
Amarante.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais, agên-
cias ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto social actividades de serviços rela-
cionados com agricultura, comércio a retalho de flores, plantas e
sementes para jardim.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado, é de 25 000 euros e
está dividido em duas quotas iguais de 12 500 euros, pertencendo uma
ao sócio Joaquim Teixeira de Sousa Bessa, e outra à sócia Maria
Aldina Teixeira da Silva.

§ 1.º Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer para a regular marcha dos seus negócios, nas condições
de admissão, reembolso e à taxa de juros em que os sócios acordem
e que forem estabelecidos em assembleia geral.

§ 2.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A cessão e divisão de quotas entre os sócios é livre, mas, a favor
de estranhos, fica dependente do consentimento da sociedade, a qual,
reserva o direito de preferência, que ficará a pertencer, seguidamen-
te, aos sócios, no caso de ela não querer ou não poder exercê-lo.

ARTIGO 5.º

A sociedade deverá adquirir à quota de qualquer sócio que dela
pretenda afastar-se, sendo o preço da aquisição deliberado em as-
sembleia geral.

ARTIGO 6.º

A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todas os seus actos
e contratos, mesmo aqueles que envolvam obrigações e responsabi-
lidades para a sociedade, é suficiente a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

§ 2.º Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em actos ou contratos que não respeitem a negócios sociais,
nomeadamente em letras de favor, fianças, abonações e outros ac-
tos semelhantes.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de um sócio, os seus herdeiros escolherão
de entre si um que a todos os represente na sociedade, enquanto a
respectiva quota se mantiver em comunhão hereditária. Porém, não
estando aquele designado ou nomeado o representante do sócio in-
terdito ou inabilitado, dentro do prazo de 90 dias, a contar do óbito
ou do trânsito em julgado que decretar a interdição ou inabilitação,
a quota do falecido, interdito ou inabilitado, será obrigatoriamente
adquirida pela sociedade pelo valor que constar do último balanço
aprovado.

ARTIGO 8.º

A convocação das assembleias gerais será feita por carta regista-
da, com aviso de recepção, dirigida aos sócios com a antecedência
de, pelo menos, 15 dias, devendo indicar-se nela os assuntos a tratar.
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ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados, depois de retirada a percentagem de
5%, pelo menos, para o fundo de reserva legal, e depois de retirada
qualquer importância para a constituição ou reforço de qualquer outro
fundo ou para a aplicação deliberada em assembleia geral, serão dis-
tribuídos pelos sócios na proporção das suas quotas.

ARTIGO 10.º

Dissolvendo-se a sociedade, todos os sócios serão liquidatários,
ficando desde já determinado que, se algum quiser ficar com o esta-
belecimento comercial da sociedade, será este licitado, por escrito,
entre eles, e adjudicado àquele que maiores vantagens oferecer em
preço e forma de pagamento.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12209710

RESIDENCIAL SANTA CRUZ, L.DA

Sede: Avenida Nova, Ataíde, Vila Meã, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1332/
990413; identificação de pessoa colectiva n.º 504333534; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 17/011002.

Certifico que foi feito o registo de aumento de capital da socie-
dade em epígrafe em 2500 euros, realizado em dinheiro pelo novo
sócio, que entra na sociedade subscrevendo uma quota de igual va-
lor; nomeação de gerente do novo sócio Jorge Miguel Nunes Fer-
nandes Tavares Alves, em 10 de Novembro de 1999; em consequên-
cia, foi alterado o pacto social quanto ao artigo 3.º, n.os 1 e 2 do
artigo 4.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos são necessárias as assinaturas de três gerentes.

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

Conferida, está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12205702

ANTÓNIO CARVALHO & MIGUEL CARVALHO, L.DA

Sede: Monte, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 497/
900213; identificação de pessoa colectiva n.º 502305100; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 15/011002.

Certifico que foi feito o registo de aumento de capital da socie-
dade em epígrafe em 602 410$, em dinheiro pelos sócios, na pro-
porção das suas quotas, e ainda redenominação do capital social
em euros, em consequência, o artigo 3.º do pacto social ficou com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, António José
Carvalho e Miguel Fernando Carvalho.

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

Conferida, está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12205699

IRMÃOS SANTOS, L.DA

Sede: Rua de Teixeira de Vasconcelos, rés-do-chão,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 820/
941114; identificação de pessoa colectiva n.º 503301523; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12205893

VÍTOR RIBEIRO TEIXEIRA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Várzea, Aboadela, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1825/
011003; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/011003.

Certifico que Vítor Manuel Ribeiro Teixeira, casado com Guiomar
Mendes Sampaio na comunhão de adquiridos, constituiu uma socie-
dade unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Vítor Ribeiro Teixeira, Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede no lugar de Várzea, da freguesia de
Aboadela, concelho de Amarante, com duração por tempo indeter-
minado.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou limítrofes, bem como criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: construção civil. Construção
e reparação de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à quota única, pertencente ao sócio,
Vítor Manuel.

4.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital, até ao décuplo do capital social.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade, os suprimentos de que esta ca-
recer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem delibera-
das em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa ou
passivamente será exercida pela gerência.

§ 1.º Fica, desde já nomeado gerente o único sócio Vítor Manuel
Ribeiro Teixeira.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

7.º

§ 1.º A gerência será ou não remunerada conforme deliberação
tomada em assembleia geral.

§ 2.º A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da
sociedade para a prática de actos determinados e acordo com o pre-
ceituado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerci-
ais.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12205907
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A REALIDADE � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Sede: Agra Maior, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1551/
001117; identificação de pessoa colectiva n.º 505177170; data da
apresentação: 011003.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12205940

CONSTRUÇÕES RIO CARNEIRO � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Uveirinha, Bustelo, na margem direita do Rio Caneiro,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1516/
000907; identificação de pessoa colectiva n.º 504943057; data da
apresentação: 011004.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12191922

SAMPAIO & CARLOTA, L.DA

Sede: Rua de Teixeira de Vasconcelos, 14, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 97/
680816; identificação de pessoa colectiva n.º 500561150; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/011004.

Certifico que foi feito o registo de aumento de capital da socie-
dade em epígrafe em 502 410$, realizado em dinheiro pelos sócios
na proporção das suas quotas, e ainda redenominação do capital social
em euros, em consequência, o artigo 3.º do pacto social ficou com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 5000 euros, e é formado
por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Manuel Pinheiro de Sampaio e Maria
Carlota da Silva Ribeiro.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12205958

CONSTRUÇÕES MORAIS AZEVEDO & FILHOS, L.DA

Sede: Barreiros, Lufrei, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1485/
000629; identificação de pessoa colectiva n.º 504842277; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 28/011004.

Certifico que foi feito o registo de aumento de capital da socie-
dade em epígrafe em 15 000 euros, realizado em dinheiro por todos
os sócios, sendo 11 100 euros, pelo sócio José Manuel de Morais

Azevedo, e 780 euros por cada um dos sócios Maria Madalena Cer-
queira Azevedo, Manuel Amadeu Cerqueira Azevedo, Joaquim Afonso
Cerqueira Azevedo, José Filipe Cerqueira Azevedo e Ricardo Daniel
Cerqueira Azevedo, em consequência, o artigo 4.º do pacto social
ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 25 100 euros, pertencendo ao sócio José Manuel Azevedo
uma quota do valor nominal de 18 600 euros, e a cada um dos res-
tantes sócios uma quota do valor nominal singular igual de 1300 eu-
ros.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12191906

ARMINDA PINTO SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cruzeiro, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1818/
010927; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/010927.

Certifico que Arminda Pinto Silva, casado com Álvaro Jorge Vi-
eira Baldaia na comunhão de adquiridos, constituiu uma sociedade
unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Arminda Pinto Silva, Unipes-
soal, L.da, com sede no lugar de Cruzeiro, da freguesia de Vila Caiz,
concelho de Amarante, com duração por tempo indeterminado.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou limítrofes, bem como criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: construção e reparação de
edifícios. Prestação de serviços na área da construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à quota única, pertencente a única
sócia Arminda Pinto Silva.

4.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa ou
passivamente será exercida pela gerência.

§ 1.º Fica, desde já nomeada gerente a única sócia Arminda Pinto
Silva.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

5.º

§ 1.º A gerência será ou não remunerada conforme deliberação
tomada em assembleia geral.

§ 2.º A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da
sociedade para a prática de actos determinados e de acordo com o
preceituado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

Conferida, está conforme.

10 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12199923

 SOCIEDADE DE PAVIMENTAÇÕES LOUROSA
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lourosa, Gouveia (São Simão), Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1829/
011004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/011004.
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Certifico que Eduardo Monteiro Pinheiro, casado com Rosa No-
gueira Guedes Pinheiro na comunhão de adquiridos, constituiu uma
sociedade unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Pavimentações Lourosa
� Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Lourosa, fregue-
sia de Gouveia (São Simão), concelho de Amarante.

2.º

O objecto da Sociedade consiste em pavimentações e outros tra-
balhos de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros.

4.º

A gerência social incumbe ao outorgante Eduardo Monteiro Pi-
nheiro, desde já nomeado gerente, vinculando-se a Sociedade pela
sua única assinatura.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12191914

PAULO MENDES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Castanheiro Redondo, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1830/
011008; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/011008.

Certifico que entre Paulo Manuel Ferreira Mendes e mulher, Cé-
lia Cristina Pereira Teixeira, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Mendes � Construções, L.da, e
vai ter a sua sede no lugar de Castanheiro Redondo, freguesia de
Telões, concelho de Amarante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços a nível
de acabamentos.

4.º

O capital social, já realizado em dinheiro, é de 5000 euros, per-
tencendo a cada sócio uma quota do valor nominal singular de
2500 euros.

5.º

A gerência e a representação da sociedade incumbem aos dois
sócios, desde já nomeados gerentes, vinculando-se a sociedade pela
assinatura de qualquer um deles.

7.º

A cessão e a divisão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12191930

CONSTRUÇÕES DE SALGUEIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Salgueiros, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1831/
011008; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/011008.

Certifico que Manuel Ribeiro Teixeira, divorciado, constituiu uma
sociedade unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções de Salgueiros, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Salgueiros, freguesia de
Real, concelho de Amarante.

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros.

4.º

A gerência social incumbe ao outorgante Manuel Ribeiro Teixeira,
desde já nomeado gerente, vinculando-se a sociedade pela sua única
assinatura.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12191957

ORLA � OFICINA DE REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: São Gens, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 379/
870612; identificação de pessoa colectiva n.º 501842802; data da
apresentação: 011008.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe rela-
tivos aos anos de 1998, 1999 e 2000.

Conferida, está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12191965

IMOBILIÁRIA JOSÉ PINHEIRO RIBEIRO & JORGE, L.DA

Sede: Rua de 31 de Janeiro, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 716/
930618; identificação de pessoa colectiva n.º 503020087; data da
apresentação: 011008.

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

Conferida, está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12191973

PSICOBASTO � CENTRO PSICOPEDAGÓGICO
DE CELORICO DE BASTO, L.DA

Sede: Burgada de Baixo, fracção C, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1606/
010328; identificação de pessoa colectiva n.º 505376270; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 9/010924.
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Certifico que foi alterado o pacto social da sociedade em epígrafe,
em consequência, o artigo 3.º ficou com a seguinte redacção:

3.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da saúde, acção social e educação, nomeadamente psiquiatria e
pedopsiquiatria, terapia da fala, terapia ocupacional, fisioterapia,
hidroterapia, psicologia e apoio pedagógico.

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12199370

ARTUR BERNARDINO CUNHA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Pidre, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1810/
010924; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010924.

Certifico que Artur Bernardino Peixoto Cunha, casado com Ma-
ria da Conceição de Sousa Leite na comunhão de adquiridos, consti-
tuiu uma sociedade unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Artur Bernardino Cunha, Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede no lugar de Pidre, da freguesia de
Mancelos, concelho de Amarante, com duração por tempo indeter-
minado.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou limítrofes, bem como criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação.

2.º

O seu objecto consiste no seguinte: instalações eléctricas.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à quota única, pertencente ao sócio
Artur Bernardino.

4.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital, até ao décuplo do capital social.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade, os suprimentos de que esta ca-
recer, nas condições de pagamento e reembolso, que forem delibera-
das em assembleia geral.

6.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, activa ou
passivamente será exercida pela gerência.

§ 1.º Fica, desde já nomeado gerente o único sócio Artur Bernar-
dino Peixoto Cunha.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

7.º

§ 1.º A gerência será ou não remunerada conforme deliberação
tomada em assembleia geral.

§ 2.º A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da
sociedade para a prática de actos determinados e de acordo com o
preceituado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12199400

ANTÓNIO DA SILVA FRANCISCO & FILHOS, L.DA

Sede: Sobreiros, Freixo de Baixo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 616/
920221; identificação de pessoa colectiva n.º 502734655; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 12/010925.

Certifico que foi feito o registo de aumento de capital da socie-
dade em epígrafe em 552 410$, em dinheiro pelos sócios na pro-
porção das respectivas quotas, e ainda redenominação do capital social
em euros, em consequência, o artigo 3.º do pacto social ficou com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por uma quota de 277,90 euros, pertencen-
do a António da Silva Francisco, e duas quotas iguais, de valor no-
minal de 1111,05 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, Daniel da Silva Francisco e David da Silva Francisco.

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

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12199745

JORGE & PEDRO CERQUEIRA
MÉDICOS DENTISTAS, L.DA

Sede: Rua das Bucas, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 841/
950110; identificação de pessoa colectiva n.º 503338435; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 8/010926.

Certifico que foi feito o registo de aumento de capital da socie-
dade em epígrafe em 602 410$, em dinheiro pelos sócios António
Jorge Almeida Cerqueira da Silva e Pedro Almeida Cerqueira da Sil-
va, na proporção das suas quotas, e ainda redenominação do capital
social em euros, em consequência, o artigo 4.º do pacto social ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, perten-
cendo a cada sócio uma quota de 2500 euros.

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

Conferida, está conforme o original.

4 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12199788

SOMAIA � TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS, S. A.

Sede: Cruz, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 149/
740711; identificação de pessoa colectiva n.º 500175721; data da
apresentação: 010926.

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

Conferida, está conforme o original.

4 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12199796

JOSÉ MARIA DUARTE, L.DA

Sede: Largo de Santa Luzia, entrada 1, 2.º, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1169/
980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504080199; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/010926.
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Certifico que foi feito o registo de aumento de capital da socie-
dade em epígrafe em 2410$, por incorporação de reservas livres e
subscrito pelos sócios José Maria Moreira Duarte e Ana Maria de
Carvalho Sampaio Duarte, na proporção das suas quotas, e ainda
redenominação do capital social em euros, em consequência, o ar-
tigo 4.º do pacto social ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, per-
tencendo a cada sócio uma quota do valor nominal singular de
2500 euros.

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

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12199770

OURIVESARIA QUEIRÓS � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 31 de Janeiro, 112, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1811/
010925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010925.

Certifico que Maria Olívia Lopes Queirós de Morais, casada com
Joaquim Cerqueira Ferreira de Morais na comunhão de adquiridos,
constituiu uma sociedade unipessoal, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Ourivesaria Queirós � Sociedade
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede, na Rua de 31 de Janeiro, 112,
freguesia de Cepelos, concelho de Amarante.

2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe bem como criar sucur-
sais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de relógio e de
artigos de ourivesaria.

4.º

O capital social é de 25 000 euros, representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente à sócia Maria Olívia Lopes
Queirós de Morais.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

5.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia Maria
Olívia Lopes Queirós de Morais, desde já, nomeada gerente.

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

de procuração adequada para o efeito.

6.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre a sócia
única e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

7.º

Fica a gerente desde já autorizada a efectuar o levantamento to-
tal ou parcial do capital social depositado, a fim de solver as despe-
sas de equipamento da sociedade, sua constituição e registos, bem
como para fundo de maneio e para ocorrer às responsabilidades do
início da sua actividade, que desde já fica autorizada.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12199729

TOPOMARÃO � TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Freitas, Edifício Santa Helena, loja 7,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1833/
011016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/011016.

Certifico que entre Manuel da Silva Portela, solteiro, maior, e
António Portela da Silva, divorciado, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TOPOMARÃO � Topografia e
Construção, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Freitas, no Edifício
Santa Helena, loja 7, freguesia de São Gonçalo, concelho de Ama-
rante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na topografia e construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencendo a cada sócio uma quota de valor nominal
singular de 2500 euros.

5.º

A gerência incumbe a ambos os sócios, desde já nomeados geren-
tes, vinculando-se a sociedade pela assinatura de qualquer um deles.

6.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global igual a quatro vezes o capital social existente à
data, na proporção das suas quotas, mediante deliberação dos sócios,
por unanimidade em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12191990

VENUS TRAVEL � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Sede: Avenida do 1.º de Maio, 12, Edifício Carvalhido, loja BB,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1834/
011016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/011016.

Certifico que entre Maria Olga Moreira da Silva Ribeiro e marido,
Fernando Eduardo Peixoto Ribeiro, casados na comunhão de adqui-
ridos, e ainda Fernando José da Silva Ribeiro, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Venus Travel � Agência de
Viagens e Turismo, L.da, e tem a sua sede na Avenida do 1.º de Maio,
12, Edifício Carvalhido, loja BB, Amarante, freguesia de São Gon-
çalo cidade e concelho de Amarante.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 298 � 27 de Dezembro de 200127 530-(160)

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade criar no território nacional ou no estrangei-
ro, delegações, sucursais, filiais ou outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de agência
de viagens e turismo.

3.º

O capital social é de 100 000 euros, em dinheiro, e corresponde à
soma de três quotas, sendo uma no valor nominal de 71 000 euros,
pertença da sócia Maria Olga Moreira da Silva Ribeiro, uma no valor
nominal de 24 000 euros, pertença do sócio Fernando José da Silva
Ribeiro, e uma no valor nominal de 5000 euros, pertença de Fer-
nando Eduardo Peixoto Ribeiro.

4.º

Nas condições fixadas em assembleia geral, poderão ser exigidos
suprimentos e prestações suplementares de capital, sendo estas até
ao triplo do capital social.

5.º

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, depen-
dendo de consentimento da sociedade quando efectuada a estranhos.

2 � Na cessão de quotas a terceiros, a sociedade em primeiro lugar
e os sócios em segundo lugar, gozam do direito de preferência na
aquisição de qualquer quota.

3 � O titular da quota que deseje aliená-la deve comunicar à so-
ciedade o projecto da cessão e as cláusulas do respectivo contrato,
por carta registada, contendo todas as indicações que identificam a
operação, nomeadamente nome do pretenso adquirente e o preço.

4 � Recebida a comunicação, deve a sociedade ou os sócios não
cedentes exercer o direito de preferência no prazo de 15 dias. Caso
não seja exercido o direito de preferência, a sociedade deliberará sobre
a autorização nos 15 dias, subsequentes à comunicação de não exer-
cício do direito de preferência.

5 � No caso de mais de um sócio pretender exercer o direito de
preferência, proceder-se-á à divisão da quota cedenda na proporção
das participações sociais dos sócios preferentes, efectuando-se a
cessão de acordo com a proporção dos participações sociais dos
cedentes.

6 � Sempre que se constate que o preço constante do projecto
de cessão não corresponde à realidade a sociedade poderá proceder
à elaboração de um balanço especial para determinar o valor da quota
a ceder, nos termos do artigo 1021.º do Código Civil podendo ela-
borar o mesmo balanço sempre que se trate de transmissão gratuita.

7 � A escritura da cessão, deverá realizar-se nos 30 dias posteri-
ores à notificação ao cedente do consentimento.

8 � Em caso de exercício do direito de preferência, considera-se
prestado o preço, ou as fracções, com entrega em efectivo ao sócio
cedente ou com o seu depósito à ordem de quem de direito a efec-
tuar em instituição bancária a designar.

6.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio singular,
nem pela dissolução, falência ou extinção do sócio que seja pessoa
colectiva, mas a sociedade poderá deliberar a amortização da quota
respectiva.

7.º

Os herdeiros do falecido, ou a entidade que suceder à pessoa co-
lectiva extinta, no prazo de 15 dias a contar do falecimento deve-
rão nomear, um sucessor que a todos represente na sociedade, en-
quanto a respectiva quota não for amortizada ou se mantiver indivisa.

8.º

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

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

mento, ou outra providência que possibilite a sua venda judicial, ou
forem dadas em caução de obrigações que os seus titulares assumam
sem que a prestação de tal garantia seja autorizada pela sociedade;

c) Em caso de divórcio, ou separação judicial, seja de bens ou de
pessoas e bens, do seu titular, se não forem adjudicadas a este;

d) Em caso de morte, falência, insolvência, inabilitação ou inter-
dição de pessoa singular, ou em caso de falência, dissolução, extin-

ção, fusão, cisão ou outro incidente que determine a transformação
de pessoa colectiva.

2 � A contrapartida da amortização, no caso das alíneas b), c) e
d) do n.º 1 deste artigo será igual ao valor nominal da quota, se outro
inferior não resultar do balanço especial realizado para o efeito.

3 � Salvo a existência de lei posterior ou sentença a dispor dife-
rentemente, a contrapartida a entregar em qualquer caso de amorti-
zação, será sempre fraccionada em seis prestações semestrais iguais
e sucessivas, considerando-se a amortização efectuada com a entre-
ga da primeira ou do seu depósito à ordem de quem de direito.

9.º

No caso de exclusão judicial de sócio, o sócio excluído apenas terá
direito ao valor nominal da sua quota, se outro inferior não resultar
do último balanço ou outro especialmente efectuado para o efeito,
caso em que será o adoptado.

10.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, retribuída ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, é exercida pela sócia
Maria Olga Moreira da Silva Ribeiro, que desde já é nomeada gerente.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura do gerente.
3 � Compete à gerência:
a) Exercer, em geral, os poderes normais da administração social,

entre os quais os necessários para vincular em documentos, actos,
contratos e recibos de quitação, movimentação dos respectivos di-
nheiros e créditos;

b) Confessar, desistir e transigir em quaisquer pleitos e deliberar
em quaisquer assembleias de credores, bem como comprometer-se
em litígios ou arbitragens;

c) Adquirir, alienar, onerar, arrendar ou tomar de arrendamento,
alugar ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação finan-
ceira, de financiamento ou de aquisição a crédito, em quaisquer con-
dições e prazo relativamente a quaisquer móveis, automóveis e imó-
veis, e bem assim, partes sociais, acções ou obrigações, ou constituir
sociedades, com as limitações que sejam impostas pela lei;

d) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou in-
dustriais.

11.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez em cada ano,
para apreciação, aprovação ou modificação do balanço e contas de
exercício e deliberar sobre quaisquer outros assuntos para que tenha
sido convocada e, extraordinariamente, mediante convocação a
pedido dos gerentes através de convocatória enviada por carta re-
gistada com aviso de recepção, dirigida aos sócios com antecedência
mínima de 15 dias.

12.º

1 � Qualquer litígio emergente do presente contrato, incluindo a
sua interpretação, validade e aplicação, será resolvido por arbitra-
gem, fixando as partes litigantes, previamente à constituição do
tribunal o regulamento de funcionamento deste, bem como as re-
gras de arbitragem a seguir.

2 � O tribunal será constituído por três árbitros, nomeando cada
uma das partes um sendo o terceiro, que presidirá, escolhido por
acordo dos outros dois.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12192007

PAULO ANTÓNIO SILVA MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Vilarinho, Vila Caiz, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1835/
011017; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/011017.

Certifico que Paulo António da Silva Martins, casado com Eugé-
nia Cláudia Ferraz Machado na comunhão de adquiridos, constituiu
uma a sociedade unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paulo António Silva Martins, Unipes-
soal, L.da, tem a sua sede no lugar de Vilar, freguesia de Vila Caiz,
concelho de Amarante.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio úni-
co, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12205974

SPAC � SERVIÇOS DE PICHELARIA E AQUECIMENTO
CENTRAL � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização do Outeiro, 24-A, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1836/
011017; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/011017.

Certifico que José Manuel Magalhães Mendes, casado com Júlia
Maria Vieira Teixeira Mendes na comunhão de adquiridos, consti-
tuiu uma sociedade unipessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SPAC � Serviços de Pichelaria e
Aquecimento Central � Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Urbani-
zação do Outeiro, 24-A, freguesia de São Gonçalo, concelho de
Amarante.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de serviços de instalação e
reparação de canalizações e climatizações.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais sirvam negócios a 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 em todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12205982

G. S. L. � PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: São Lázaro, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 853/
950301; identificação de pessoa colectiva n.º 503380334; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 7/011004.

Certifico que foi feito o registo de aumento de capital da socie-
dade em epígrafe em 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios
na proporção das suas quotas, e ainda redenominação do capital social
em euros, em consequência, o artigo 4.º do pacto social ficou com a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 5000 euros, pertencendo à
sócia Alda Maria da Silva, uma quota do valor nominal de 4500 euros,
e à sócia Ana Maria da Silva Coelho, uma quota no valor nominal
de 500 euros.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12205966

GABIMARÃO, CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Quinta, Vila Chã do Marão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 989/
960702; identificação de pessoa colectiva n.º 503685046; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 15/011011.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe de
175 000 000$ para 1 000 000 de euros, tendo, em consequência, sido
totalmente transformada, pelo que os seus estatutos passaram a fi-
car com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social Gabimarão, Construções,
S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede em Quintã, Vila Chã do Marão,
Amarante.

2 � Poderá o conselho de administração sempre que o entender
conveniente, e mediante simples deliberação sua, estabelecer ou
extinguir sucursais, agências, filiais, ou quaisquer outras formas de
representação no País ou fora dele.

3 � A sede social poderá ser transferida, por simples deliberação
do conselho de administração, para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O objecto social é a actividade de construção de paredes de con-
tenção e ancoragem, demolição e terraplanagens; perfurações e son-
dagens; construção e engenharia civil; construção de estradas e ins-
talações desportivas; engenharia hidráulica e outras obras
especializadas; reparação de edifícios, ampliação, transformação, res-
tauração, serviços de engenharia, de aconselhamento, de assistência
técnica e de coordenação, quer a nível de obras quer a nível de pro-
jecto, engenharia de infra-estruturas e da criação industrial, serviços
de planificação de obras, fornecimento de pessoal especializado de
obras executadas numa base de conta própria, empreitada e subem-
preitada.
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ARTIGO 4.º

Para prossecução do seu objecto, a sociedade poderá, por simples
deliberação do conselho de administração, associar-se a quaisquer
outras entidades, nacionais ou estrangeiras, adquirindo ou subscre-
vendo acções, quotas ou participações no respectivo capital social
ou nelas se interessando por qualquer outra modalidade de associação.

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminando.

CAPÍTULO II

Do capital social/acções e obrigações da sociedade

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
1 000 000 de euros, dividido e representado por 1 000 000 de ac-
ções de valor nominal de 1 euro cada uma, sendo nominativas ou ao
portador.

2 � Existirão títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000,
10 000, 50 000 e 100 000 acções, livremente agrupáveis ou divisí-
veis nos termos legais.

3 � A pedido de qualquer accionista, as acções poderão ser con-
vertidas em nominativas ou ao portador, sendo todos os encargos
de tal conversão de conta exclusiva dos accionistas beneficiários.

ARTIGO 7.º

1 � O conselho de administração fica desde já autorizado a au-
mentar o capital social até ao limite de 4 000 000 de euros, por uma
ou mais vezes, por entradas em dinheiro por parte dos anteriores
accionistas ou por recurso a entrada de novos accionistas (tendo em
atenção os direitos conferidos na lei aos anteriores accionistas em
termos de direito de preferência na subscrição de novas acções).

2 � Os títulos da sociedade terão a assinatura de dois administra-
dores.

3 � Poderão ser emitidos títulos provisórios.

ARTIGO 8.º

1 � Os accionistas poderão transmitir livremente as suas acções.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode emitir obrigações de quaisquer modalidades per-
mitidas por lei.

ARTIGO 10.º

É permitido à sociedade adquirir acções ou obrigações próprias,
aliená-las e realizar sobre elas operações que se entendam conveni-
entes aos interesses sociais, tendo em atenção o disposto nos arti-
gos 317.º, 319.º, 320.º e 321.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída apenas pelos accionistas com
direito a voto, correspondendo um voto a cada 100 acções, e que
até oito dias antes da realização da assembleia, as tenham:

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

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
nos cofres da sociedade ou de qualquer instituição de crédito.

2 � Nas assembleias gerais devem estar presentes os membros do
conselho de administração e do conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar
na assembleia geral nos termos da lei, mediante carta mandatária
entregue ao presidente da mesa.

ARTIGO 13.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário a eleger por quadriénio pela assembleia geral, poden-
do estes ser accionistas ou não.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral só poderá funcionar, em primeira convo-
catória, se estiverem presentes ou representados accionistas titula-
res de mais de metade das acções com direito a voto.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar
qualquer que seja o capital representado pelos accionistas presentes,
tendo em consideração o artigo 383.º do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente nos três primei-
ros meses subsequentes ao termo de cada ano social, com o fim de:

a) Apreciar, discutir e votar o relatório de gestão e as contas do
exercício;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Proceder à eleição dos corpos sociais que cessem o mandato

no respectivo ano.
2 � Sempre que o presidente da assembleia geral, bem como as

entidades referidas na lei o solicitem, a assembleia geral reunirá.

CAPÍTULO IV

Do conselho de administração

ARTIGO 16.º

1 � A administração da sociedade competirá a um conselho de
administração, composto por um presidente e mais dois ou quatro
vogais, eleitos por quadriénio em assembleia geral.

2 � Os administradores estão dispensados da prestação de caução.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração poderá eleger uma comissão
executiva da qual fará obrigatoriamente parte o seu presidente.

2 � O conselho de administração pode delegar na comissão exe-
cutiva os poderes de gestão corrente, nos termos do artigo 407.º do
Código das Sociedades Comerciais.

3 � O modo de funcionamento da comissão executiva será idên-
tico ao do conselho de administração e o seu mandato termina quando
terminar o deste conselho.

ARTIGO 18.º

1 � Sem prejuízo das atribuições que lhe são confiadas por lei, e
pelos presentes estatutos, são conferidos, ao conselho de adminis-
tração os mais amplos poderes de representação e gestão as socie-
dade.

2 � Em especial, compete ao conselho de administração:
a) Desempenhar todas as atribuições e praticar todos os actos cuja

conveniência será determinada pelo interesse social;
b) Constituir mandatários da sociedade para a prática de quaisquer

actos determinados;
c) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens, imóveis ou móveis

de acordo com a salvaguarda dos interesses da sociedade.

ARTIGO 19.º

Os actos praticados pelo conselho de administração ou pela co-
missão executiva, dentro dos poderes que lhe estão conferidos, vin-
culam a sociedade.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura de dois membros da administração, sendo um

deles membro da comissão executiva, se esta existir.
2 � O conselho de administração poderá mandatar um único vogal

para a prática de um ou mais actos determinados, ficando a socie-
dade vinculada nos termos da delegação.

3 � Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um único administrador.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração reúne ordinariamente, segundo
orientação temporal aprovada pelo seu presidente, e extraordinari-
amente sempre que dois administradores o convoquem.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria simples, tendo o presidente voto de qualidade.
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CAPÍTULO V

Do órgão de fiscalização

ARTIGO 22.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, revi-
sor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, ou
a um conselho fiscal, composto por um presidente e dois vogais
efectivos, e um membro suplente, presidido pelo revisor oficial de
contas.

2 � O órgão de fiscalização será eleito por quadriénio pela as-
sembleia geral.

ARTIGO 23.º

Competem ao órgão de fiscalização os mais amplos poderes de
fiscalização dos actos da administração da sociedade, conforme as
estipulações legais.

ARTIGO 24.º

1 � O órgão de fiscalização reúne ordinariamente uma vez tri-
mestralmente e extraordinariamente sempre que o seu presidente, o
conselho de administração ou a assembleia geral o convoquem,

2 � As suas deliberações são tomadas por maioria, cabendo ao
presidente o voto de qualidade, na hipótese de o mesmo ser consti-
tuído por conselho fiscal.

CAPÍTULO VI

Dos exercícios sociais e da aplicação de resultados

ARTIGO 25.º

O ano social coincide com o ano civil, sendo o resultado líquido
de cada exercício aplicado de acordo com as decisões da assembleia
geral tomadas por maioria simples aquando da aprovação do relató-
rio e contas de cada exercício, respeitando-se o preceituado na lei.

ARTIGO 26.º

Poderão ser feitos adiantamentos sobre os lucros nos termos do
artigo 297.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 27.º

1 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão fixa-
das pela assembleia geral ou por uma comissão de vencimentos de-
signada por aquele órgão.

2 � A remuneração dos administradores pode ser certa ou con-
sistir parcialmente numa percentagem dos lucros do exercício.

ARTIGO 28.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções sem consentimento dos
seus titulares, quando:

a) O respectivo accionista utilizar, para fins estranhos à socie-
dade e com prejuízo desta ou de outro accionista, informações que
tiver obtido através do exercício dos seus direitos de accionista;

b) Sejam as acções judicialmente apreendidas e subtraídas à livre
disposição do accionista em termos de poderem vir a ser alienadas
independentemente da sua vontade;

c) Em caso de partilha realizada, em consequência, do divórcio,
separação de pessoas e bens ou simples separação de bens, as acções
que não forem adjudicadas ao próprio accionista;

d) Em caso de interdição, inabilitação ou insolvência, judicialmente
declaradas do seu titular.

2 � Compete à assembleia geral deliberar a amortização e fixar
as condições necessárias para efectuar a operação. Para tal, deverá
o conselho de administração convocar a assembleia logo que tenha
conhecimento dos factos que possibilitam a amortização.

ARTIGO 29.º

A sociedade dissolve-se nos casos permitidos por lei, sendo liqui-
datários os membros do conselho de administração que estiverem
em exercício.

ARTIGO 30.º

Para as questões entre accionistas e a sociedade emergentes dos
estatutos e actos sociais, estipula-se desde já o foro da comarca de
Amarante.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 16174046

CLITAMEGA � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Clube Residencial da Madalena, lote 14, loja 9,
Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1493/
000714; identificação de pessoa colectiva n.º 505071851; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Cos-
ta Vieira. 12205095

SOCIEDADE AGRÍCOLA DINIS LOPES, L.DA

Sede: Outeiro, Aboadela, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1821/
011009; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/011009.

Certifico que entre Gonçalo Dinis de Seixas e mulher, Maria Her-
mínia Dinis Lopes, casados na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola Dinis Lopes, L.da

2.º

1 � A sua sede é no lugar do Outeiro, freguesia de Aboadela, do
concelho de Amarante.

2� A gerência por si só poderá deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderão
ser criadas filiais, ou quaisquer outras formas de representação social.

3.º

A sociedade tem por objecto a agricultura.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, dividido em duas quotas dos valores nominais singula-
res iguais de 5 000 000$, pertencentes a cada um dos sócios.

5.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos dois sócios, que desde já
são nomeados gerentes.

6.º

Para obrigar validamente a sociedade bastará a intervenção de
qualquer um dos gerentes.

7.º

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

ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

8.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, ficando reservado aos sócios não cedentes o direito de
preferência na cessão.
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9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias.

Conferida, está conforme.

10 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12199974

CONSTRUÇÕES URBIFREGIM, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Mosteira, Fregim, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1839/
011016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/011016.

Certifico que Carlos Manuel Ferreira da Silva, casado com Paula
Cristina Ferreira Vieira da Silva na separação de bens, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Urbifregim, Unipessoal,
L.da, e vai ter a sua sede em lugar da Mosteira, freguesia de Fregim,
concelho de Amarante.

2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe bem como criar sucur-
sais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e obras
públicas.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

§ único. O capital social encontra-se totalmente realizado em
dinheiro.

5.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio,
Carlos Manuel Ferreira da Silva, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

6.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre o sócio
único e a sociedade, quer se prendam ou não com objecto social.

7.º

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

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 16174151

LOVIMEC � RENOVAÇÃO URBANA E CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Manhufe, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1244/
980715; identificação de pessoa colectiva n.º 504215680; inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 13 e 14/011012.

Certifico que foi feito o registo de aumento de capital da socie-
dade em epígrafe em 19 048 200$, realizado pelo único sócio Joa-
quim Macedo Lopes, solteiro, maior, da seguinte forma: 12 000 000$
de prestações suplementares, 1 417 957$60 de reservas livres,
137 004$ de resultados transitados, 5 493 238$40 em dinheiro, foi
ainda redenominado o capital social para euros e transformada em
sociedade unipessoal.

Data da deliberação da transformação: 2 de Agosto de 2001.

Em consequência, a sociedade passa a reger-se pelos estatutos
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LOVIMEC � Renovação Urba-
na e Construções, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Manhufe, freguesia de Mancelos,
concelho de Amarante.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção de edifícios, renovação ur-
bana, actividades de jardinagem e embelezamento de espaços, cons-
trução de estradas, vias férreas, aeroportos e de instalações despor-
tivas, demolição e terraplanagens. Compra e venda de bens
imobiliários e revenda dos adquiridos para esse fim. Instalação de
canalizações e climatizações. Construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pela sócia, compete ao próprio sócio, que se mantém como
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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 o exigida por lei e de acordo com a deliberação pró-
pria, quando necessária.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 16174160

CALCONTA � CONTABILIDADE E ECONOMIA, L.DA

Sede: Largo do Conselheiro António Cândido, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 314/
840412; identificação de pessoa colectiva n.º 501449868; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/011010.

Certifico que foi feito o registo de aumento de capital da socie-
dade em epígrafe em 102 410$, realizado por incorporação de re-
servas livres, valor esta a distribuir pelos sócios, na proporção das
suas quotas, e ainda redenominação do capital social em euros, em
consequência, o artigo 3.º do pacto social ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrita, é de 5000 euros, pertencendo
aos sócios José Vasconcelos e José Soares uma quota de 1666 euros
e 67 cêntimos cada, e ao sócio António Soares uma quota de 1666 eu-
ros e 66 cêntimos.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 16174011
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JOSÉ MARIA & C.A, L.DA

Sede: Rua do Dr. Miguel Pinto Martins, São Gonçalo,
Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 209/
790103; identificação de pessoa colectiva n.º 500820660; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 12/011010.

Certifico que foi feito o registo de aumento de capital da socie-
dade em epígrafe em 15 048 200$, realizado em dinheiro por todos
os sócios, na proporção das sua quotas, tendo em consequência sido
alterados os artigos 2.º, 3.º e 5.º, que passaram a ficar com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o exercício da actividade de construção civil, tanto
de obras públicas como particulares, construção de edifícios para
venda, compra e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 100 000 euros, pertencendo ao sócio José Maria Ribeiro
Pereira uma quota no valor singular nominal de 75 000 euros, à sócia
Maria Odete Alves Teixeira Falcão de Magalhães, uma quota no valor
nominal singular de 10 000 euros, e ao sócio José Orlando Falcão
Ribeiro Pereira, uma quota no valor nominal singular de 15 000 eu-
ros.

ARTIGO 5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos três
sócios, sendo necessária e bastante a assinatura do gerente José Maria
Ribeiro Pereira para vincular a sociedade nos seus actos e contratos
com terceiros.

Em ampliação destes poderes pode este gerente José Maria Ribei-
ro Pereira contrair empréstimos, prestar garantias, celebrar contra-
tos de arrendamento e locação financeira e outorgar os respectivos
contratos, por escritura pública ou escrito particular.

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

Conferida, está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 16174038

BRINCARLAY � COMÉRCIO DE LOIÇAS
E BRINQUEDOS DE AMARANTE, L.DA

Sede: Rua de 31 de Janeiro, 51, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1620/
010430; identificação de pessoa colectiva n.º 504615548; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
011011.

Certifico que a ex-sócia Maria Adelaide Mendes Perpétua Miranda
Monteiro, cessou as funções de gerência, por renúncia, em 11 de
Outubro de 2001.

Conferida, está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 16174062

IMOBILIÁRIA TOCA DO LOBO, L.DA

Sede: Casa da Costa, Fridão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1168/
980127; identificação de pessoa colectiva n.º 504080202; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/010928.

Certifico que foi feito o registo de aumento de capital da socie-
dade em epígrafe em 502 410$, realizado em dinheiro e subscrito
pelos sócios, na proporção das suas quotas, e ainda redenominação

do capital social em euros, em consequência, o artigo 4.º do pacto
social ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é representado por quatro quotas, sendo duas no valor
nominal de 2000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
Maria Teresa Queirós Vasconcelos Mota Neves da Costa e José
Manuel Morais Neves da Costa, e duas do valor nominal de 500 eu-
ros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Maria Teresa Mota
Neves da Costa e José Manuel Mota Neves da Costa.

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

Conferida, está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12199940

ENGENHOARTE � ENGENHARIA ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 45, 1.º, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 558/
910118; identificação de pessoa colectiva n.º 502494425; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 11/011010.

Certifico que foi feito o registo de aumento de capital da socie-
dade em epígrafe em 102 410$, realizado em dinheiro, valor este a
distribuir pelos sócios, na proporção das suas quotas, e ainda rede-
nominação do capital social em euros, em consequência, o artigo 4.º
do pacto social ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Álvaro Pe-
reira da Silva e Maria da Graça da Silva Alves.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 16174020

ALVES PINTO & PINTO, L.DA

Sede: Parachã, caixa 411, Fridão, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1840/
011025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011025.

Certifico que entre António Teixeira Alves Pinto e mulher, Fer-
nanda Elisabete Nogueira Pinto Alves, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Alves Pinto & Pinto, L.da, e vai ter
a sua sede no lugar de Parachã, caixa 411, freguesia de Fridão, con-
celho de Amarante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas.

4.º

O capital social, já realizado em dinheiro, é de 5000 euros, per-
tencendo a cada sócio uma quota do valor nominal singular igual de
2500 euros.
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5.º

A gerência da sociedade incumbe aos dois nomeados gerentes,
vinculando-se a sociedade pela assinatura de qualquer um deles.

6.º

A cessão e a divisão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registada diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global igual a quatro vezes o capital social existente à
data da deliberação, mediante deliberação dos sócios, por unanimi-
dade em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12205990

MANUEL CARNEIRO & IRMÃOS, L.DA

Sede: Tropeços, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 194/
780615; identificação de pessoa colectiva n.º 500767920; data da
apresentação: 010925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe rela-
tivos ao ano de 1999.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria
Ramos Cardoso Mesquita. 12199419

FELGUEIRAS

NEW OPTION � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2388/
010921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/210901.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Adelino da Costa Carvalho de Sousa e Manuel Agostinho Moreira
da Fonseca, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma New Option � Publicidade, L.da, vai
ter a sua sede no Largo do Sr. do Amparo, freguesia de Borba de
Godim, deste concelho de Felgueiras, e durará por tempo indetermi-
nado, contando-se o seu início desde o dia do registo definitivo des-
te contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encerrar su-
cursais, agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a agência de publicidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está representado por duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Adelino Costa
Carvalho de Sousa e Manuel Agostinho Moreira da Fonseca.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

3 � A sociedade poderá exigir de todos os sócios prestações su-
plementares até cinco vezes o capital social, na proporção das suas
quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já designados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

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

3 � Nos poderes da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos e escrituras públicas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 15041107

LOUSADA

INTUL � INVESTIMENTOS URBANÍSTICOS
DE LOUSADA, L.DA

Sede: Avenida de Sá e Melo, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 363/
890222; identificação de pessoa colectiva n.º 502118032; data da
apresentação: 010628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2000 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 15807045

HENRIQUE FERNANDES & C.A, L.DA

Sede: Avenida do Sr. dos Aflitos, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 161/
830304; identificação de pessoa colectiva n.º 501372768; data da
apresentação: 011030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2000 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 15817954

SANTOS & FARIA, L.DA

Sede: Pombal, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 17/
711207; identificação de pessoa colectiva n.º 500487049; data da
apresentação: 011030.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2000 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 15817938

NOVA CLF � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Parque Industrial, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1218/
001020; identificação de pessoa colectiva n.º 505031892; data da
apresentação: 0110301

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2000 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 15817970

CONTROLBAR � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Sede: Parque Industrial, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 868/
970623; identificação de pessoa colectiva n.º 503900010; data da
apresentação: 011030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2000 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 15817962

MAIA

GRANDES ÁGUAS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE GUARDA SÓIS E GUADA CHUVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2885/930202;
identificação de pessoa colectiva n.º 502919574; data de depósito:
29062001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas aos anos de 1998, 1999 e 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15243907

AUTO QUATRO ESTAÇÕES � REPARAÇÃO
E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2790/930105;
identificação de pessoa colectiva n.º 502896914; data de depósito:
11092001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15243915

FERRAGENS CEGONHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 39 492/
850131; identificação de pessoa colectiva n.º 501508880; data de
depósito: 11092001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15243940

PAPELARIA GRACIMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 38 741/
840530; identificação de pessoa colectiva n.º 501480218; data de
depósito: 11092001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15243958

VIVEIROS SOL POENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 429/
990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504335782; data de
depósito: 20011024.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à prestação
de contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049310

SÁ FERREIRA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 336/
20011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505803682; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 28/20011024.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sá Ferreira & Lopes, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua da Ponte da Parada, 75, Águas Santas,
Maia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de flores e artigos
decorativos e actividades afins e conexas.

ARTIGO 4.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 uma das sócias Ana Paula Castro
Lopes Lobo e Patrícia Alexandra Sá Ferreira Monteiro.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar por acordo unânime que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 50 000 eu-
ros.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, fica afecta a um ou mais gerentes a designar em assembleia
geral.
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2 � Ficam desde já designadas gerentes as actuais sócias.
3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois

gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis;
b) Trespassar, tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade a qual tem o direi-
to de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo lugar.

ARTIGO 8.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio continuando com os herdeiros do falecido e ou representante
do interdito, devendo aqueles nomear um de entre si que a todos
represente enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 9.º

As assembleia gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas com aviso de re-
cepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15851770

DAVID PINHO & LINO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 494/
19851119; identificação de pessoa colectiva n.º 501569685.

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

Pela apresentação n.º 2/20011025 � Inscrição n.º 2 � alteração
do contrato com reforço e redenominação.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após reforço de 2410$ em dinheiro, subs-

crito por ambos os sócios na proporção das respectivas quotas e a
acrescer a estas, ficando o artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma das quotas subscritas pelos sócios, ten-
do o sócio David Alves de Pinho uma quota no valor de 4000 euros
e o sócio Lino Alberto de Sousa e Silva uma quota no valor de
1000 euros.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15240010

INSPECMAIA � CENTRO DE INSPECÇÕES VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4626/940617;
identificação de pessoa colectiva n.º 503221880.

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

Pela inscrição n.º 3 e com a apresentação n.º 6/20011025: Alte-
ração do contrato com reforço e renominação do capital �
artigo alterado: 3.º � capital: 24 057 840$, após reforço de
23 057 840$ sendo 21 065 099$ por incorporação de reservas li-
vres e 1 992 741$ em dinheiro, subscrito igualmente por ambos os
sócios, e a acrescer às respectivas quotas, ficando o referido
artigo com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 120 000 euros e
está dividido em duas quotas de 60 000 euros cada, que pertencem

uma a cada um dos sócios António Manuel de Almeida Rodrigues e
Maria Elisa Moreira Cabral Rodrigues.

O texto completo e actualizado dos estatutos foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049361

SAECULLA � ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS,
CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 460/
990611; identificação de pessoa colectiva n.º 504397893; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 28/20011106.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe alterou os artigos 3.º e n.º 1 do 4.º do respectivo contrato,
ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 12 000 euros dividido em duas quotas de 6000 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios António Avelino Pacheco Neto
e Ana Cristina Soares Pereira da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio António Ave-
lino Pacheco Neto, agora nomeado gerente e a José Carlos Ferreira
da Costa que se mantém.

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

Conferida, está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 15243230

CARPAN � COOPERATIVA ABASTECEDORA DE
RETALHISTAS DE PRODUTOS ALIMENTARES DO
NORTE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 25/830420;
identificação de pessoa colectiva n.º 500055254.

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

Pela inscrição n.º 6 e com a apresentação n.º 4/20010911 e res-
pectivo averbamento n.º 1, com a apresentação n.º 7/20011025 �
alteração total dos estatutos que passam a ser os seguintes:

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação social, sede, objecto, fins e duração.

ARTIGO 1.º

A cooperativa adopta a denominação de CARPAN � Cooperati-
va Abastecedora de Retalhistas de Produtos Alimentares do Norte,
C. R. L.

ARTIGO 2.º

A cooperativa tem a sua sede e estabelecimento na Rua de
Terramonte, 722, na freguesia de Gueifães, concelho da Maia.

ARTIGO 3.º

1 � A cooperativa é de comercialização e tem por objecto prin-
cipal a aquisição e fornecimento aos seus membros e complemen-
tarmente a terceiros, de produtos do ramo alimentar e afins e, no-
meadamente, fornecer outros bens e serviços adquiridos ou produzidos
pela cooperativa, importar, exportar todos os bens e serviços que



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 298 � 27 de Dezembro de 2001 27 530-(169)

se integrem no âmbito das suas actividades, instalar serviços de apoio,
criar e apoiar a realização de cursos de formação técnica e coope-
rativa e promover actividades e serviços de ordem cultural e re-
creativa destinados aos seus membros e colaboradores.

2 � A cooperativa, na prossecução dos seus objectivos, pode rea-
lizar operações com terceiros.

ARTIGO 4.º

A duração da cooperativa é por tempo indeterminado contando-
-se o seu início a partir da data da sua constituição.

CAPÍTULO II

Do capital

ARTIGO 5.º

1 � O capital da cooperativa é variável e do montante mínimo
de 2500 euros.

2 � O capital é representado por títulos no valor nominal de
cinco euros cada um ou por um seu múltiplo.

ARTIGO 6.º

1 � A entrada de capital a subscrever por cada novo membro
será determinada pela assembleia geral por proposta da direcção, não
podendo ser inferior a 750 euros.

2 � Os membros da cooperativa podem ser chamados à subscri-
ção de aumento do capital social, desde que aprovado em assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

O capital subscrito poderá ser realizado em duas prestações tri-
mestrais e em dinheiro.

ARTIGO 8.º

Os títulos de capital são transmissíveis nos termos do artigo 23.º
do Código Cooperativo.

ARTIGO 9.º

Para melhor prossecução dos seus fins pode a cooperativa, por
deliberação da assembleia geral, emitir títulos de investimento e
obrigações nos termos do artigo 26.º e seguintes do Código Coope-
rativo.

ARTIGO 10.º

Os membros admitidos posteriormente à constituição da coope-
rativa terão de realizar uma jóia a pagar no acto de subscrição dos
títulos de capital, que será determinada pela assembleia geral, por
proposta da direcção e não deverá ser inferior a 500 euros.

CAPÍTULO III

Dos membros, seus direitos, deveres e sanções

ARTIGO 11.º

1 � Podem ser membros da cooperativa todas as pessoas jurídi-
cas singulares ou colectivas que se dediquem à actividade de comér-
cio ou indústria, possuidoras de cartão de identificação de pessoa
colectiva ou equiparada, que tenham a efectiva exploração de um
estabelecimento comercial em actividade e devidamente localizado.

2 � A admissão como membro da cooperativa efectua-se me-
diante a apresentação da proposta à direcção, devidamente assinada
pelo candidato, acompanhada da subscrição dos títulos de capital e
jóia previstos nestes estatutos.

3 � A proposta de admissão de pessoa colectiva ou equiparada
deve ser também acompanhada de documento comprovativo de quem
obriga a sociedade.

4 � Da decisão da direcção sobre o requerimento de admissão cabe
recurso nos termos do n.os 2 e 3 do artigo 31.º do Código Coopera-
tivo.

ARTIGO 12.º

1 � Para além dos consignados no artigo 33.º do Código Coope-
rativo, são direitos dos seus membros:

a) Inscrever-se em cursos de formação cooperativa, assistir a
eventos de formação profissional e participar em actividades cultu-
rais e recreativas, que venham a ser realizadas pela cooperativa;

b) Examinar os livros, as contas e documentos de escrituração e
dos serviços nos 15 dias anteriores à data marcada para a assembleia
geral de aprovação de contas.

2 � Os membros que sejam pessoas colectivas nomearão um re-
presentante através do qual exercerão os seus direitos.

3 � Os membros poderão ainda exercer os seus direitos através
de um representante devidamente credenciado.

ARTIGO 13.º

São deveres dos membros para além dos consignados no artigo 34.º
do Código Cooperativo, os seguintes:

a) Não transferir nem repartir com terceiros quaisquer benefícios
a que tenha direito ou hajam recebido;

b) Não contribuir de qualquer modo, para o descrédito ou despres-
tígio da cooperativa e ou dos membros dos órgãos sociais.

ARTIGO 14.º

1 � Aos membros que infringirem os deveres consignados no
artigo anterior poderão ser aplicadas as seguintes sanções:

a) Repreensão registada;
b) Suspensão dos seus direitos de membro até 20 dias;
c) Perda de mandato;
d) Exclusão.
2 � A aplicação das sanções referidas nas alíneas a) e b) são da

competência da direcção, cabendo recurso para a assembleia geral.
3 � A aplicação das sanções referidas nas alíneas c) e d) são da

competência exclusiva da assembleia geral.
4 � A aplicação das sanções disciplinares previstas neste

artigo deve obedecer ao disposto nos artigos 37.º e 38.º do Código
Cooperativo.

ARTIGO 15.º

Ao membro que solicitar a sua demissão ou for excluído nos ter-
mos, respectivamente, dos artigos 36.º e 37.º do Código Cooperati-
vo, serão restituídos no prazo máximo de um ano, os valores a que
se referem os n.os 3 e 4 do artigo 36.º do mesmo diploma.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 16.º

1 � Os órgãos sociais da cooperativa são:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � Na dependência da direcção existe uma comissão de apoio à

gestão.
3 � Poderão ainda ser criadas, também na dependência da direc-

ção, comissões especiais de duração limitada, destinadas ao desem-
penho de tarefas determinadas, nos termos do artigo 39.º do Código
Cooperativo.

4 � A composição, funcionamento, função e duração das comis-
sões especiais de carácter consultivo e outras que se entenda neces-
sário, nos termos do número anterior, constarão de regulamento
próprio, elaborado pela direcção e aprovado pela assembleia geral.

5 � Poderá ainda ser criado um conselho cultural, com compe-
tências delegadas pela direcção, no planeamento, promoção e exe-
cução das acções de dinamização associativa e de educação e forma-
ção cooperativa.

6 � Os membros dos órgãos sociais deverão prestar as garantias
e cauções que lhe forem exigidas por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 17.º

1 � A duração dos mandatos da assembleia geral, da direcção e
do conselho fiscal é de três anos.

2 � Qualquer membro pode ser reeleito consecutivamente para
qualquer dos órgãos sociais.

3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades.
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ARTIGO 18.º

Os membros titulares da direcção, do conselho fiscal e da mesa da
assembleia geral são eleitos por maioria simples de votos, em escru-
tínio secreto de entre listas que satisfaçam os seguintes requisitos:

a) Sejam remetidas ao presidente da mesa com a antecipação
mínima de 15 dias em relação à data da assembleia geral;

b) Sejam subscritas por um mínimo de 25 membros em pleno gozo
dos seus direitos;

c) Sejam acompanhadas de declaração escrita de cada membro
constante da lista de que aceita o cargo para que venha a ser eleito;

d) Mencionem membros candidatos para todos os cargos a preen-
cher.

ARTIGO 19.º

Os titulares dos órgãos sociais da cooperativa receberão ou não
remuneração ou senhas de presença, conforme o que lhes vier a ser
fixado em assembleia geral.

ARTIGO 20.º

Em caso de vacatura de qualquer cargo nos órgãos sociais eleitos,
o lugar será preenchido por um de entre os suplentes em reunião do
respectivo órgão.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa e as
suas deliberações, tomadas nos termos legais e estatutários, vinculam
os restantes órgãos sociais e todos os membros desta cooperativa.

2 � A assembleia geral é composta por todos os membros que se
encontrem no pleno gozo dos seus direitos.

3 � A mesa será constituída por um presidente, um vice-presi-
dente e um secretário. Haverá ainda dois suplentes.

4 � Cada membro tem direito a um voto.
5 � À entrada do local onde se realiza a assembleia geral, haverá

um livro ficheiro ou documento equivalente onde conste os nomes
dos membros desta cooperativa que se encontrem em pleno gozo
dos seus direitos à data desta reunião.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral é convocada nos termos do artigo 47.º do
Código Cooperativo.

2 � Quando o presidente da mesa da assembleia geral não convo-
car esta em sessão extraordinária requerida nos termos da parte fi-
nal do n.º 3 do artigo 45.º do Código Cooperativo, nos prazos legais
e com observância do disposto no n.º 6 do artigo 47.º do mesmo
diploma, podem os membros requerentes solicitar a convocação ju-
dicial da assembleia seguindo o formalismo constante dos restantes
números desta última disposição legal e nos termos do artigo 1486.º
do Código do Processo Civil.

ARTIGO 23.º

1 � A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordi-
nárias nos termos do artigo 45.º do Código Cooperativo.

2 � De três em três anos e até 31 de Dezembro a assembleia geral
reúne ordinariamente para eleição da direcção, do conselho fiscal e
da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 24.º

Para além das atribuições constantes do artigo 49.º do Código
Cooperativo são da competência exclusiva da assembleia:

a) Deliberar sobre a mudança de sede, aumento das instalações da
cooperativa e sobre a abertura e encerramento de filiais, delegações
ou quaisquer outras dependências;

b) Conceder poderes à direcção em exercício para adquirir ou alie-
nar bens imóveis e móveis sujeitos a registo.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 25.º

A direcção é composta por um presidente, um secretário, um te-
soureiro e dois vogais. Haverá ainda dois membros suplentes.

ARTIGO 26.º

1 � São atribuições da direcção as constantes do artigo 56.º do
Código Cooperativo.

2 � São ainda atribuições da direcçäo adquirir ou alienar bens
imóveis e móveis sujeitos a registo, desde que devidamente autori-
zada pela assembleia geral.

ARTIGO 27.º

1 � A direcção reúne ordinariamente com periodicidade mensal
nos termos do artigo 57.º do Código Cooperativo.

2 � O presidente tem voto de qualidade se necessário.

ARTIGO 28.º

1 � Para obrigar a cooperativa são necessárias e suficientes as
assinaturas conjuntas do presidente da direcção e de qualquer outro
membro directivo.

2 � Quanto à movimentação de cheques e de letras de câmbio ou
de quaisquer outros títulos de crédito fica obrigada unicamente com
as assinaturas conjuntas do tesoureiro e de qualquer outro membro
da direcção.

ARTIGO 29.º

A direcção pode delegar poderes de representação e administra-
ção para a prática de certos e determinados actos compreendidos na
esfera das suas atribuições, em qualquer dos seus membros, em ge-
rentes ou noutros mandatários.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 30.º

1 � O conselho fiscal é composto por um presidente, um secre-
tário e um vogal. Haverá ainda dois membros suplentes.

2 � O presidente deste órgão será escolhido pelos membros do
próprio conselho.

3 � O conselho fiscal será assessorado por um revisor oficial de
contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 31.º

O conselho fiscal reúne ordinariamente uma vez por trimestre e
extraordinariamente nos termos do artigo 62.º do Código Coopera-
tivo.

ARTIGO 32.º

São atribuições do conselho fiscal as constantes do artigo 61.º do
Código Cooperativo.

SECÇÃO V

Da responsabilidade dos órgãos sociais

ARTIGO 33.º

Os membros efectivos da direcção, os gerentes e outros mandatá-
rios e os membros efectivos do conselho fiscal não podem negociar
por conta própria, directa ou por interposta pessoa, com a coope-
rativa nem exercer pessoalmente actividade concorrente com a desta,
salvo, neste último caso, mediante autorização da assembleia geral.

ARTIGO 34.º

Os membros efectivos da direcção, os gerentes e outros mandatá-
rios e os membros do conselho fiscal são responsáveis civil e crimi-
nalmente perante a cooperativa e terceiros, nos termos dos arti-
gos 65.º e 66.º do Código Cooperativo.

CAPÍTULO V

Do exercício social, receitas, reservas e distribuição
dos excedentes

ARTIGO 35.º

O exercício social coincide com o ano civil.
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ARTIGO 36.º

São receitas da cooperativa:
a) Os resultados da actividade da cooperativa;
b) Os donativos e subsídios não reembolsáveis;
c) Os rendimentos provenientes de bens da cooperativa;
d) Quaisquer outras não proibidas por lei nem contrárias aos esta-

tutos.
ARTIGO 37.º

1 � São criadas as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal;
b) Reserva para educação cooperativa e a formação cultural e

técnica dos cooperadores, dos trabalhadores da cooperativa e da
comunidade.

2 � Para além de outras facultativas que possam vir a ser cons-
tituídas por deliberação da assembleia geral, é criada a reserva de
formação profissional, cultural e recreativa que se destina a conce-
der aos membros da cooperativa, seus cônjuges e familiares em li-
nha recta, tempos de enriquecimento profissional, cultural e de laser.

ARTIGO 38.º

Para as reservas obrigatórias reverterão as seguintes percentagens:
1 � Reserva legal:
a) 15 % do valor dos excedentes anuais líquidos gerados pelas

operações com os membros;
b) 30 % do valor das jóias;
c) 50 % do valor dos excedentes anuais líquidos gerados pelas

operações com terceiros até perfazerem o montante do capital so-
cial da cooperativa;

2 � Reserva para a educação cooperativa e formação cultural e
técnica:

a) 15 % do valor dos excedentes anuais líquidos gerados pelas
operações com os seus membros;

b) 70 % do valor das jóias;
c) 50 % do valor dos excedentes anuais líquidos provenientes de

operações com terceiros;
d) Os donativos e subsídios destinados a esta finalidade.
3 � Reserva para formação profissional e actividades cultural e

recreativa:
a) 5 % do valor dos excedentes anuais líquidos gerados pelas ope-

rações com os seus membros.

ARTIGO 39.º

Os excedentes anuais líquidos provenientes de transacções reali-
zadas com os membros da cooperativa poderão ser distribuídos pe-
los mesmos, nos termos do artigo 73.º do Código Cooperativo.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 40.º

A cooperativa será dissolvida nos casos previstos no artigo 77.º
do Código Cooperativo.

ARTIGO 41.º

Às reservas constituídas nos termos dos artigos 69.º e 70.º do
Código Cooperativo é aplicável, em caso de liquidação, o precei-
tuado no artigo 79.º do mesmo diploma.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 42.º

1 � Com a entrada em vigor dos presentes estatutos os membros
já existentes ficam obrigados a actualizar as suas entradas mínimas
de capital até ao mínimo de 100 euros.

2 � A actualização deverá ocorrer no prazo máximo de um ano.

ARTIGO 43.º

É escolhido o foro da comarca do Porto para todas as questões a
dirimir entre os membros e a cooperativa.

O texto completo e actualizado dos estatutos foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049345

MODELO 3 � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5964/950622;
identificação de pessoa colectiva n.º 503467731.

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

Pela inscrição n.º 4 e com a apresentação n.º 6/20011026: alte-
ração do contrato com reforço e redenominação � artigo alterado:
3.º � capital: 1 002 410$, após o reforço de 402 410$ em dinhei-
ro, subscrito e realizado por ambas as sócias na proporção e a acres-
cer às respectivas quotas ficando o referido artigo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de valor nominal
de 2500 euros cada, e pertence uma cada um dos sócios Maria José
da Silva Seabra e outra a Ana Maria dos Santos Carmo Coelho.

O texto completo e actualizado dos estatutos foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049353

DIVERSTOCK � IMPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 248/870527;
identificação de pessoa colectiva n.º 501832866.

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

Pela inscrição n.º 8 e com a apresentação n.º 12/20011001 e res-
pectivo averbamento n.º 1 com a apresentação n.º 14/20011626:
Alteração do contrato com reforço e redenominação � artigos al-
terados: 3.º e 4.º � capital: 20 048 200$, após o reforço de
19 048 200$ em dinheiro, subscrito pela sócia EMPORGÁS � Em-
presa Portuguesa de Gás, S. A., quanto a 10 026 510$, a acrescer
igualmente ao valor nominal de cada uma das suas quotas, e por José
Manuel Meneses da Silva Moura casado com Maria João Matos Abreu
Faria da Silva Moura, em comunhão de adquiridos, quanto a
9 021 690$, admitido como novo sócio, ficando os referidos arti-
gos com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor nominal de
55 000 euros, da sociedade EMPORGÁS � Empresa Portuguesa de
Gás, S. A., e outra com o valor nominal de 45 000 euros, de José
Manuel Meneses da Silva Moura.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por três gerentes,
sendo necessária a intervenção de dois gerentes para obrigar a so-
ciedade.

2 � São designados gerentes Alberto José Quintas da Silva Men-
des e Carmen Ferreira de Melo Viana Mendes, os primeiros outor-
gantes e o sócio José Manuel Meneses da Silva Moura.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

5 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15048659
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AMIEG � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9034/971120;
identificação de pessoa colectiva n.º 504040910.

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

Pela inscrição n.º 10 e com a apresentação n.º 15/20011023: al-
teração do contrato por reforço e redenominação � artigo altera-
do: 3.º � capital: 34 081 940$ após o reforço de 24 081 940$, em
dinheiro, subscrito por ambos os sócios na proporção e a acrescer
às respectivas quotas, ficando o referido artigo com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
170 000 euros, distribuído por duas quotas, sendo uma do valor no-
minal de 119 000 euros, pertencente ao sócio Manuel Figueiredo Fer-
nandes e outra do valor nominal de 51 000 euros, pertencente ao
sócio Armando Carlos Pereira Ribeiro.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049183

TÁXIS ASAS DA GRANJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 723/
20010212; identificação de pessoa colectiva n.º 505308940.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e com a apresentação
n.º 19/20011023: cessação de funções do gerente António Luís Pe-
reira, por renúncia, em 12 de Setembro de 2001.

b) Pela inscrição n.º 4 e com a apresentação n.º 20/20011023:
alteração do contrato � artigo alterado: n.os 1 e 2 do 4.º ficando
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Serafim de Araújo
Pinheiro e o não sócio António Luís Pereira, o qual está habilitado
com capacidade profissional para a gestão de empresas de transpor-
te em táxis, conforme certidão emitida pela Direcção-Geral de Trans-
portes Terrestres, em 6 de Abril de 2001, que me foi exibida.

2 � Para validamente obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos só com a assinatura do sócio gerente Serafim de Araújo
Pinheiro.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049264

MAGALHÃES & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 334/
20011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505539225; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 17/20011024.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Magalhães & Rosa, L.da e tem a
sua sede na Rua da Corga, 155, da freguesia de Águas Santas, do
concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de veículos auto-
móveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros, uma
de cada um dos sócios Fernando Augusto Ferreira de Magalhães e
Rosa Maria Vieira Neves.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios e quando a favor de
estranhos carece do consentimento da sociedade, gozando esta em
segundo lugar e os sócios não cedentes em primeiro, do direito de
preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, desde já nomeados
gerentes.

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

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal por acordo unânime e na proporção das suas quotas até ao mon-
tante de 100 000 euros.

Está conforme.

30 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15851753

ENSEADA DESIGN GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 298/
20011012; identificação de pessoa colectiva n.º 512048940.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

a) Pela inscrição n.º 7 e com a apresentação n.º 13/20011024:
designação, em 22 de Outubro de 2001, do gerente Carlos Ricardo
da Costa Marques, divorciado, residente na Rua de Agostinho da Sil-
va Rocha, 897, habitação 1.2, Nogueira, Maia.

b) Pela inscrição n.º 8 e com a apresentação n.º 14/20011024:
alteração do contrato por redenominação com reforço � artigo:
3.º � capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro,
subscrito por ambos os sócios, na proporção e a acrescer às respec-
tivas quotas ficando o referido artigo com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de
2500 euros cada uma, pertencentes ao sócio Carlos Ricardo da Cos-
ta Marques.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049302

C. H. L. � CERÂMICAS PARA HOTELARIA E LAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3687/
951102; identificação de pessoa colectiva n.º 503624918.

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

Pela inscrição n.º 7, com a apresentação n.º 3/20010705 e res-
pectivo averbamento n.º 1, com a apresentação n.º 11/20011024:
alteração do contrato com reforço, redenominação e renominaliza-
ção � artigos alterados: n.os 2 e 3 do 2.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º,
11.º, 12.º, 13.º, 14.º, n.os 1 e 2 do 15.º, e eliminados os n.os 3 e 4 do
mesmo 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 24.º e 25.º e eliminado
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o 26.º; capital redenominado: 50 000 euros, após o reforço em di-
nheiro de:

a) 12 050$, para renominalização do valor nominal de cada ac-
ção para cinco euros;

b) E de 25 000 euros, mediante a emissão de 5000 novas acções
ordinárias ficando os referidos artigos com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Maia, lugar de São Frutuoso,
freguesia de Folgosa.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe por deliberação do conselho de ad-
ministração ou do administrador único.

3 � Poderá ainda o conselho de administração ou o administra-
dor único, sem dependência de deliberação dos sócios criar, transfe-
rir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras
formas de representação da sociedade em qualquer parte do territó-
rio nacional ou estrangeiro.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e meios de financiamento

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros e divide-se em 10 000 acções, tendo cada
uma o valor nominal de cinco euros.

2 � As acções são ao portador.
3 � As acções serão representadas por títulos de 1, 10, 20, 50,

100, 500 ou 1000 acções.
4 � A sociedade poderá emitir nos termos e condições estabele-

cidas em assembleia geral, todas as espécies de acções, incluindo
acções preferenciais sem voto.

5 � As acções preferenciais sem voto conferem direito a um
dividendo prioritário igual a 5 % do respectivo valor nominal.

6 � As acções preferenciais sem voto ficam sujeitas a remissão,
mediante deliberação da assembleia geral, que poderá fixar um pré-
mio de remissão.

ARTIGO 6.º

1 � Na prossecução do seu objecto social a sociedade poderá rea-
lizar, por deliberação do conselho de administração ou do adminis-
trador único, todas as operações financeiras, activas e passivas per-
mitidas pela lei.

2 � A sociedade poderá, nos termos da lei e mediante delibera-
ção do conselho de administração ou do administrador único, emitir
quaisquer modalidades ou tipos de obrigações.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração ou o administrador único e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que dete-
nham acções com direito a pelo menos um voto e desde que as suas
acções sejam depositadas em seu nome numa instituição de crédito
ou na sede da sociedade até sete dias antes daquele em que a assem-
bleia deva reunir.

2 � O depósito numa instituição de crédito deve ser comunicado
ao presidente da mesa da assembleia geral com, pelo menos, sete
dias de antecedência da data fixada para a reunião.

3 � Corresponderá um voto a cada 20 acções.
4 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não

poderão assistir às reuniões da assembleia geral, sem prejuízo do
direito dos accionistas de se agruparem e fazerem-se representar nos
termos legais.

ARTIGO 9.º

Os accionistas, tratando-se de pessoas singulares, podem fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por um membro do
conselho de administração ou pelo administrador único, por cônju-
ge, ascendente ou descendente do accionista, representado ou por
outro accionista, as pessoas colectivas serão representadas pela pes-
soa que para o efeito designarem.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral só pode deliberar em primeira convoca-
ção com a participação de accionistas que representem pelo menos
metade do capital social.

2 � As deliberações são tomadas por maioria de votos, salvo quan-
do a lei exija maioria qualificada.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral deve reunir nos três primeiros meses de
cada ano e ainda o pedido do conselho de administração ou do ad-
ministrador único, do fiscal único e dos accionistas que detenham
pelo menos acções correspondentes ao valor mínimo imposto por
lei.

2 � As reuniões da assembleia geral são convocadas com a ante-
cedência e nos termos previstos na lei.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 13.º

A gestão das actividades da sociedade é exercida por um adminis-
trador único ou por um conselho de administração composto por
três ou cinco membros efectivos.

ARTIGO 14.º

Ao conselho de administração ou ao administrador único compe-
tem os mais amplos poderes de gestão, disposição e representação
social, nomeadamente e sem prejuízo das funções que por lei lhe
são genericamente atribuídas:

a) Gerir todos os negócios sociais e praticar todos os actos rela-
tivos ao objecto social;

b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente;
d) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens ou direitos, móveis e

imóveis, designadamente participações em outras sociedade em agru-
pamentos complementares de empresas;

e) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração pode delegar parte ou a totali-
dade das suas competências em um ou vários dos seus membros.

2 � O conselho de administração ou o administrador único pode-
rá ainda nomear procuradores da sociedade para a prática de certos
actos ou categorias de actos com o âmbito que tiver no respectivo
mandato.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois membros do conselho de ad-

ministração ou pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários ou procuradores

agindo estes dentro dos poderes que lhe foram conferidos.
2 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura do

administrador único ou de qualquer membro do conselho de admi-
nistração ou de mandatário ou procurador com poderes bastantes.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração reúne trimestralmente e sem-
pre que for convocado pelo seu presidente ou por dois dos seus
membros.
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2 � Para que o conselho possa deliberar é necessário que a maio-
ria dos seus membros esteja presente ou devidamente representada.

3 � Os membros do conselho de administração podem fazer-se
representar nas reuniões por outro membro, mediante carta dirigida
ao presidente, bem como votar por correspondência.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 � O fiscal único terá um suplente.
3 � O fiscal único e o suplente serão revisores oficiais de contas

ou sociedades de revisores oficiais de contas.

SECÇÃO IV

Disposições comuns

ARTIGO 19.º

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos pela assembleia
geral, por períodos de três anos, de entre os accionistas ou outras
pessoas, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral que proceder às eleições designará o pre-
sidente de cada um dos órgãos assim como, se entender, um ou mais
vice-presidente de entre os vogais.

ARTIGO 20.º

As remunerações dos membros da assembleia geral, do conselho
de administração ou do administrador único, do fiscal único e do
suplente deste, serão fixadas anualmente pela assembleia geral ou
por uma comissão de três accionistas por aquela nomeados.

ARTIGO 21.º

A assembleia geral que eleger os membros do conselho de admi-
nistração ou o administrador único deve dispensar ou fixar a caução
a prestar.

ARTIGO 24.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos indicados na lei ou me-
diante deliberação da assembleia geral.

2 � A liquidação do património em consequência da dissolução
da sociedade será feita extrajudicialmente por uma comissão liquida-
tária, constituída pelos membros do conselho de administração em
exercício ou pelo administrador único, se a assembleia geral de ou-
tro modo não deliberar.

ARTIGO 25.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibe-
ração dos accionistas.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049299

CABREIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 460/
981002; identificação de pessoa colectiva n.º 504270265.

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

Pela inscrição n.º 2 e com a apresentação n.º 27/20011024: dis-
solução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 27 de Julho de 2001.

Conferida, está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049329

ARTE DOIS MIL � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1099-a/
910806; identificação de pessoa colectiva n.º 502598816.

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

Pela apresentação n.º 26/20011024 � averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 3. � Mudou a sede para a Rua do Engenheiro Frederico
Ulrich, 3659, 6.º, sala 4, Moreira, Maia.

Conferida, está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15242269

DAVID A. M. DIAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6676/960117;
identificação de pessoa colectiva n.º 503601330.

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

Pela inscrição n.º 4 e com a apresentação n.º 5/20011030: alte-
ração do contrato por reforço e redenominação � artigo alterado:
3.º � capital 6 014 460$ após o reforço de 4 014 460$ por incor-
poração de reservas legais ficando o referido artigo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 30 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas de 15 000 euros cada uma, que
pertencem uma a cada um dos sócios David António Magalhães Dias
e Arménia Silva Gonçalves.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049221

AGÊNCIA DE CONTRIBUINTES COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 278/910102;
identificação de pessoa colectiva n.º 502468700; data de depósito:
03082001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15243893

IGCAR PORTUGUESA � INDÚSTRIA DE PRODUTOS
QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 49 603/
920121; identificação de pessoa colectiva n.º 502649976; data de
depósito: 07082001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas aos anos de 1999 e 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15243885

OLIVEIRA & COSTA � EMPRESA DE LIMPEZAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 361/
20000725; identificação de pessoa colectiva n.º 505071894; data de
depósito: 11092001.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15243966

HABIMATOS � CONSTRUÇÕES E VENDA
DE HABITAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8897/971021;
identificação de pessoa colectiva n.º 504009630; data de depósito:
11092001.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe a acta e demais documentos de prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15243982

DOMINGOS & MORGADO � COMÉRCIO DE PEÇAS
E EQUIPAMENTOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8674/
970812; identificação de pessoa colectiva n.º 503954160.

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

Pela inscrição n.º 3 e com a apresentação n.º 19/20010924 e res-
pectivo averbamento n.º 1, com a apresentação n.º 16/20011023:
alteração do contrato com reforço e redenominação do capital �
artigos alterados: 1.º e 4.º � capital: 10 024 100$, após o reforço
de 9 024 100$ em dinheiro, subscrito por todos os sócios na pro-
porção e a acrescer às respectivas quotas ficando os referidos arti-
gos com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Domingos & Morgado � Comércio
de Peças e Equipamentos Auto, L.da, com sede na Rua do Dr. Ger-
mano Sousa Vieira, 85, freguesia de Nogueira, concelho da Maia.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em três quotas, uma do valor nominal
de 25 000 euros, pertencente ao sócio Domingos Estrela Lopes, uma
do valor nominal de 22 500 euros, pertencente ao sócio Pedro Mi-
guel Amorim Morgado e uma do valor nominal de 2500 euros, per-
tencente ao sócio José Armindo Ventura Morgado.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15049248

PENAFIEL

ARTUR JORGE � SERVIÇOS DE ELECTRÓNICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2022/
20011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505791781; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 18/20011015.

Certifico que Artur Jorge de Sousa Mota constituiu a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Artur Jorge � Serviços de Electró-
nica, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Além do Ribeiro,
sem número, freguesia de Rio Mau, concelho de Penafiel.

2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção e reparação de
equipamentos de telecomunicações e de electrónica.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, pertencente ao sócio único Artur Jorge de Sousa Mota.

4.º

A gerência da sociedade será exercida pelo único sócio, que desde
já é nomeado gerente e será remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral.

5.º

A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
outras formas de representação social.

Conferida está conforme.

26 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 12113930

COMÉRCIO DE GADO FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 349/
850228; identificação de pessoa colectiva n.º 501560068; inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 10 e 11/20011011.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 foi efec-
tuada a cessação de funções do gerente Joaquim Augusto da Silva
Araújo.

Certifico ainda que pela inscrição acima referida, a sociedade, em
epígrafe aumentou o capital social 1 000 000$ para 1 102 650$
(5500 euros), tendo, em consequência, alterado o artigo 3.º do res-
pectivo contrato:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5500 euros, repre-
sentado por duas quotas: uma de 4125 euros, pertencente ao sócio
José Fernando Ferreira e a outra de 1375 euros, pertencente ao sócio
Fernando Casimiro Santos Ferreira.

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

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 12113662

PORTO � 2.A SECÇÃO

JOÃO MIGUEL & EUGÉNIO PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 49 398; identificação de pessoa colectiva n.º 502340673; data:
010629; número da pasta: 4169.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14208199

PLANESTRA � PLANEAMENTO, ESTUDOS
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 47 648; identificação de pessoa colectiva n.º 502348950; data:
010629; número da pasta: 4403.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14208202
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ORANGEREP � REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS
AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 54 946; identificação de pessoa colectiva n.º 504522981; data:
010629; número da pasta: 22 114.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14227975

MANUEL DOMINGUES & BELMIRO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 21 374; identificação de pessoa colectiva n.º 500378231; data:
010629; número da pasta: 6404.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14208407

PRETEXTO � CONSULTADORIA EM GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 49 895; identificação de pessoa colectiva n.º 502774410; data:
010629; número da pasta: 9640.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14208415

PLASTISOL � SOCIEDADE DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 18 170; identificação de pessoa colectiva n.º 500219737; data:
010629; número da pasta: 5489.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14208156

LINHA E MODA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 47 773; identificação de pessoa colectiva n.º 502358955; data:
010629; número da pasta: 4807.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12662739

MERCEARIA CEYLÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 9654; identificação de pessoa colectiva n.º 500553670; data:
010629; número da pasta: 6596.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14208393

PEREIRA DA SILVA & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 14 332; identificação de pessoa colectiva n.º 500215898; data:
010629; número da pasta: 6931.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12663085

SOCINOVA � SOCIEDADE IMPORTADORA
DE ARTIGOS DE NOVIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 20 199; identificação de pessoa colectiva n.º 500269866; data:
010629; número da pasta: 8943.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14208377

VIEIRA MONTEIRO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 20 206; identificação de pessoa colectiva n.º 500303452; data:
010629; número da pasta: 10 994.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14208385

MANUEL JOAQUIM & JOSÉ ANTÓNIO MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 49 877; identificação de pessoa colectiva n.º 502783990; data:
010629; número da pasta: 9621.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11969946

PAULINVESTE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 47 964; identificação de pessoa colectiva n.º 502491957; data:
910202; número da pasta: 5229.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 referentes à
sociedade em epígrafe.

3 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Varejão. 11627212
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NELSON & PALMIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 55 474; identificação de pessoa colectiva n.º 504486306; data:
010629; número da pasta: 22 786.

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

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14208849

ODETE & SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 19 657; identificação de pessoa colectiva n.º 500391092; data:
010629; número da pasta: 18 136.

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

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14208792

JOSÉ CARVALHO NUNES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 15 101; identificação de pessoa colectiva n.º 500593850; data:
010629; número da pasta: 18 861.

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

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 10204997

O SACÃO � CASH AND CARRY, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 53 808; identificação de pessoa colectiva n.º 503172901; data:
010629; número da pasta: 18 064.

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

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14208806

R. L. � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 48 723; identificação de pessoa colectiva n.º 502747315; data:
010629; número da pasta: 6829.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14208318

MANUEL MARIA DE CARVALHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 22 902; identificação de pessoa colectiva n.º 500750114; data:
010629; número da pasta: 6653.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14208326

OLIVEIRA SANTOS & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 18 424; identificação de pessoa colectiva n.º 500533148; data:
010629; número da pasta: 5803.

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

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 12663093

IMOFLAT � COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.a Secção. Matrícula
n.º 53 605; identificação de pessoa colectiva n.º 503998842; data:
010629; número da pasta: 17 819.

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

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 14208776

VALONGO

ANTAB � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 221;
identificação de pessoa colectiva n.º 504977466; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010411.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou as
suas funções de gerente António Manuel Tavares Nunes, em 25 de
Janeiro de 2001, por renúncia.

25 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria Agostinha
Pedro Machado Ribeiro. 15349802

SANTARÉM
ABRANTES

ABRANSEMENTES � COMÉRCIO DE RAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1790/
011017; identificação de pessoa colectiva n.º P 505459027; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/011017.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Julho 2001, no Cartório Notarial de Abrantes, pe-
rante mim, Maria Josefina Louro Mariquitos Henriques de Carva-
lho, primeira-ajudante em exercício do referido Cartório, em vir-
tude da respectiva notária, licenciada Maria da Graça Semedo Dias
Chambel, se encontrar a participar numa reunião de serviço, com-
pareceram como outorgantes:

1.º Jorge Manuel Ferrão Lopes, natural da freguesia de São Vi-
cente, concelho de Abrantes, casado com Maria Isabel Cardigos
Roseiro segundo o regime da comunhão de adquiridos, residente
habitualmente na Rua da Sociedade, 731, Chainça, freguesia de
São Vicente, concelho de Abrantes, identificação fiscal
n.º 185812856;

2.ª Maria Isabel Cardigos Roseiro, natural da freguesia de
São Vicente, referida, casada segundo o indicado regime de bens com
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o primeiro outorgante e com ele convivente na Rua da Sociedade,
731, em Chainça, freguesia de São Vicente, concelho de Abrantes,
identificação fiscal n.º 109519043.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Pelos outorgantes foi declarado que, pela presente escritura, cele-

bram entre si um contrato de sociedade que se regerá pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas, adopta
a firma ABRANSEMENTES � Comércio de Rações, L.da, e vai ter
a sua sede na Rua da Sociedade, 731, em Chainça, freguesia de
São Vicente, concelho de Abrantes.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar agências, delegações ou outras formas locais de representação
no território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de rações, cereais, adu-
bos, palha, ferramentas e alfaias agrícolas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou estranhos à
sociedade, a nomear em assembleia geral, sendo suficiente a assina-
tura de um gerente para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferência
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global igual ao décuplo do capital social.

7.º

É permitida a amortização de quota nos seguintes casos:
a) Por falecimento ou interdição do seu titular;
b) Em caso de divórcio, se a quota não for adjudicada ao respec-

tivo titular;
c) Em caso de falência, insolvência ou outra providência judicial

sobre a quota.

8.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em sociedades com objecto igual ou dife-
rente do seu.

9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, a convo-
cação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta registada
enviada aos sócios, com pelo menos 20 dias de antecedência.

Declararam ainda os outorgantes que fica desde já nomeado ge-
rente o sócio Jorge Manuel Ferrão Lopes.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15417069

JERÓNIMO & MASSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1787/
011011; identificação de pessoa colectiva n.º P 505675366; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/011011.

Contrato de sociedade

No dia 7 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial de Vila de
Rei, perante mim, Júlio de Oliveira Gaspar, ajudante do referido
Cartório, em substituição legal por motivo de licença para férias da
respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Vítor Jorge Navalho Jerónimo, natural da freguesia de
Alferrarede, concelho de Abrantes, residente na Rua do Professor
Raimundo Mota, lote 14, rés-do-chão, Chainça, Abrantes casado sob
o regime da comunhão de adquiridos com Carla Maria Neto da Silva
Mano Jerónimo, com a identificação fiscal n.º 192256491.

2.º Ramiro João Baptista Rodrigues Massa, natural da freguesia de
Abrantes (São Vicente), Abrantes, casado sob o regime da comu-
nhão de adquiridos com Paula Cristina Dias de Jesus Massa, residen-
te na Rua da Senhora do Amparo, 186, Samarra, Abrantes, com a
identificação fiscal n.º 191036560.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade n.os 8764364, de 10 de Julho de 1998, e 8057921, de
20 de Setembro de 1999, emitidos em Santarém, pelos Serviços de
Identificação Civil.

E por eles foi dito que constituem, entre si, uma sociedade co-
mercial por quotas nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Jerónimo & Massa, L.da, e tem
a sua sede em Samarra, freguesia de São Vicente, concelho
de Abrantes.

§ único. Por deliberação da gerência a sociedade pode transferir a
sua sede para qualquer outro local desde que dentro do concelho de
Abrantes ou concelho limítrofe, bem como abrir sucursais, filiais ou
outras formas de representação no País ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a panificação, restauração, bebidas,
hotelaria, prestação de serviços, construção civil, obras públicas,
materiais de construção, transporte de mercadorias, agência de via-
gens e turismo, investimentos turísticos, transporte ocasional de pas-
sageiros em veículos ligeiros, empreendimentos turísticos.

3.º

O capitai social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais de
25 000 euros, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios ou de estra-
nhos.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura dos sócios.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, ambos os sócios.

5.º

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

6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre o sócios e a não sócios implica o consentimento da sociedade,
tendo esta, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo
lugar, direito de preferência.

7.º

Em caso de morte os herdeiros do falecido deverão designar um
de entre eles que a todos represente enquanto a quota se mantiver
em estado de comunhão hereditária.

8.º

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15417034
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LAÇOS E RENDAS � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1786/
011010; identificação de pessoa colectiva n.º P 505620839; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/011010.

Constituição de sociedade

No dia 26 de Julho de 2001, no 23.º Cartório Notarial de Lisboa,
perante mim, o Notário, licenciado José Fernando Correia Pereira,
compareceram como outorgantes:

1.ª Maria Manuela Lopes Esteves, natural de Pego, Abrantes,
solteira, maior, residente na Rua de Samora Machel, lote 7, 3.º, di-
reito, Olival de Basto, Odivelas;

2.ª Eunice Maria Lopes Esteves, natural de São Sebastião da Pe-
dreira, Lisboa, solteira, maior, residente com a anterior;

3.º Joaquim José Gervásio da Silva, natural de Cascais, solteiro,
maior, residente com as anteriores.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, pela exibição dos seus
bilhetes de identidade, n.os 2450088, de 11 de Novembro 1993,
7008940, de 4 de Setembro de 1996, e 2066738, de 23 de Setembro
de 1998, emitidos pelo Serviços de Identificação Civil em Lisboa.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas que se vai reger pelo
contrato social constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Laços e Rendas � Comércio
de Artigos para o Lar, L.da, identificação de pessoa colectiva
n.º P 505620839, actividade 52444 (válido até 6 de Dezembro de
2001) e tem a sua sede na Rua da Fonte do Ribeiro, 100, rés-do-
-chão, esquerdo, freguesia do Pego, concelho de Abrantes.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, assim como criar filiais, sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação quer em Portugal quer no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio a retalho de arti-
gos para o lar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do va-
lor nominal de 1667 euros, pertencente à sócia Maria Manuela Lopes
Esteves, uma do valor nominal de 1667 euros, pertencente à sócia
Eunice Maria Lopes Esteves e outra do valor nominal 1666 euros,
pertencente ao sócio Joaquim José Gervásio da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe aos sócios Maria Manuela
Lopes Esteves, Eunice Maria Lopes Esteves e Joaquim José Gervásio
da Silva que ficam desde já designados gerentes, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade em primeiro lu-
gar e dos sócios não cedentes em segundo, os quais têm o direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
exigir outras formalidades ou estabelecer prazo mais longo.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 20 000 euros.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a per-
centagem ou valor mínimo exigido por lei para a constituição da
reserva legal, terão a aplicação que os sócios deliberarem em assem-
bleia geral.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15417026

ELITE � SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA
E PREVENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1785/
011010; identificação de pessoa colectiva n.º P 505749890; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/011010.

Contrato de sociedade

No dia 3 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial de Abrantes,
perante mim, licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel, res-
pectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel António Abreu Gaspar Henrique, casado com Isabel
Maria Martins Henrique Gaspar sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, natural da freguesia de Montalvo, concelho de Constância,
residente nesta cidade de Abrantes, na freguesia de São Vicente, iden-
tificação fiscal n.º 158391896;

2.º Daniel Esteves Martins, casado sob o regime da comunhão de
adquiridos com Paula Maria Barata Lima Martins, natural da fregue-
sia de Cardigos, concelho de Mação, habitualmente residente na
Avenida das Forças Armadas, cidade de Abrantes, freguesia de São
Vicente, identificação fiscal n.º 177027886.

Verifiquei a identidade dos outorgantes do primeiro por exibição
do seu bilhete de identidade com o n.º 7482986, de 17 de Novem-
bro de 1998, expedido pelos Serviços de Identificação Civil de San-
tarém e a do segundo por ser do meu conhecimento pessoal.

Pelos outorgantes foi declarado que, pela presente escritura, cele-
bram entre si um contrato de sociedade que se regerá pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas, adopta
a firma Elite � Sistemas Integrados de Segurança e Prevenção, L.da

e vai ter a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 127, Centro Comer-
cial São João, loja 2, freguesia de São João, concelho de Abrantes.

§ único. A gerência pode deslocar livremente a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional.

2.º

O seu objecto social consiste na venda e manutenção de sistemas
de segurança contra intrusão, sistemas de detecção de incêndios,
extinção automática e manual de incêndios, detecção de monóxido
de carbono, detecção de inundações, detecção de gás, sistemas cctv,
controlo de acessos, antenas anti-furto, transmissão de imagem à
distância, sinalética de segurança.

3.º

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

4.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferência,
em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou pessoas estra-
nhas à sociedade, a nomear em assembleia geral, sendo necessárias
as assinaturas conjuntas de dois gerentes para obrigar a sociedade.
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6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares até ao montante global igual ao décuplo de todo o capital social.

7.º

Quando a lei não exigir formalidades ou prazos diferentes, a con-
vocação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta registada
dirigida aos sócios com pelo menos, 20 dias de antecedência.

Mais declararam que ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15417000

LEITÃO & FILHOS � EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DE VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1783/
011002; identificação de pessoa colectiva n.º P 505641178; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/011002.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Julho de 2001, no Cartório Notarial de Abrantes,
perante mim, Maria Josefina Louro Mariquitos Henriques de Carva-
lho, primeiro-ajudante do mesmo Cartório, no exercício pleno de
funções notariais, por se encontrar de licença para férias a respec-
tiva notária, licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel, com-
pareceram como outorgantes:

1.ª Maria Dias Martins Gomes Leitão, viúva, natural da freguesia
de São Pedro do Esteval, concelho de Proença-a-Nova, residente
habitualmente no Bairro da Marquesa do Faial, lote 12, freguesia de
Alferrarede, concelho de Abrantes, identificação fiscal
n.º 124051677;

2.º António Martins Gomes Leitão, natural da freguesia da Sé,
concelho de Castelo Branco, residente habitualmente na Rua do
General Humberto Delgado, bloco 3, 2.º, esquerdo, em Abrantes,
casado, sob o regime da comunhão de adquiridos, com Maria Dulce
Meias Inácio de Martins Leitão, identificação fiscal n.º 170845559;

3.º Luís Manuel Martins Gomes Leitão, natural da freguesia de
Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar, residente habitualmente
na urbanização da Samarra, lote 15, 2.º, G, em Abrantes, casado sob
o regime da comunhão de adquiridos, com Lúcia Maria Aparício
Leitão, identificação fiscal n.º 202689450;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 1626816, 02965384, e
9872159, emitidos em 6 de Março de 2001, 17 de Abril de 2000 e
10 de Março de 2000, o segundo pelo Exército Português e os de-
mais pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém;

Pelos outorgantes foi declarado que, pela presente escritura, cele-
bram entre si um contrato de sociedade que se regerá pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas, adopta
a firma Leitão & Filhos � Exploração de Máquinas de Venda Au-
tomática, L.da, e vai ter a sua sede no Bairro da Marquesa do Faial,
lote 12, freguesia de Alferrarede, concelho de Abrantes.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como cri-
ar agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de venda e comércio de
tabacos, chocolates e bebidas por meio de máquinas automáticas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal cada uma de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou estranhos à

sociedade, a nomear em assembleia geral, sendo suficiente a assina-
tura de um gerente para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

7.º

É permitida a amortização de quota nos seguintes casos:
a) Por falecimento ou interdição do seu titular;
b) Em caso de divórcio, se a quota não for adjudicada ao respec-

tivo titular;
c) Em caso de falência, insolvência ou outra providência judicial

sobre a quota.

8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, a convo-
cação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta registada
enviada aos sócios com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

Declararam ainda os outorgantes que ficam desde já nomeados
gerentes os sócios.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15416895

ATELIER LATINO � DESIGN E ARTE FLORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1784/
011002; identificação de pessoa colectiva n.º P 505642077; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/011002.

Contrato de sociedade

No dia 1 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, perante mim, licenciada
Maria de Fátima Nobre da Fonseca, respectiva notária, comparece-
ram como outorgantes Jorge Manuel Ferreira Tavares, identifica-
ção fiscal n.º 105770221, natural da freguesia de Rossio ao Sul do
Tejo, concelho de Abrantes, solteiro, maior, residente na Avenida
dos Combatentes da Grande Guerra, 172, 1.º, direito, Algés, Oeiras,
titular do bilhete de identidade n.º 4718471, de 23 de Abril de 1997,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, e Maria Susete
Ferreira Tavares, identificação fiscal n.º 160879094, natural da fre-
guesia de São Vicente, concelho de Abrantes, viúva, residente na
Praça do Barão da Batalha, 42, Abrantes, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 2328030, de 24 Março de 1997, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil  de Santarém.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos seus referidos bi-
lhetes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Atelier Latino � Design e Arte
Floral, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça do Barão da Batalha,
42, freguesia de São João, concelho de Abrantes.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de todo o tipo de
flores e plantas. Design e arte floral � decoração floral e formação.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
4900 euros, do sócio Jorge Manuel Ferreira Tavares e outra de
100 euros da sócia Maria Susete Ferreira Tavares.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15416909

ABRANCOP � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1780/
010925; identificação de pessoa colectiva n.º P 505790360; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/010925.

Contrato de sociedade

No dia 25 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada
Isaura Revés Deodato, notária do referido Cartório, compareceram
como outorgantes Joaquim Manuel Vicêncio Matias Dias, contri-
buinte fiscal n.º 195544480, natural da freguesia de Tramagal, con-
celho de Abrantes e mulher, Sandra Paula de Almeida Ferreira Dias,
contribuinte fiscal n.º 202970795, natural da freguesia de Tramagal,
concelho de Abrantes, casados sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residentes na Rua do Dr. António Ferreira Bairrão, 28,
Tramagal, Abrantes, portadores dos bilhetes de identidade, respecti-
vamente, n.os 9932828, de 13 de Julho de 1999 e 9815302, de 14 de
Setembro de 1999, ambos emitidos pelos Serviços de Identificação
Civil de Santarém.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos bilhetes
de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade por quotas nos termos constantes dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ABRANCOP � Construção Ci-
vil e Obras Públicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António Ferreira
Bairrão, 28, no Tramagal, freguesia do Tramagal, concelho de Abran-
tes.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil
e obras públicas, compra e venda de bens imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas sendo uma do valor nominal de 4750 euros, titulada pelo
sócio Joaquim Manuel Vicêncio Matias Dias e outra do valor
nominal de 250 euros, titulada pela sócia Sandra Paula de Almeida
Ferreira Dias.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15416879

AGRIJOGUI � SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1789/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º P 505634287; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/011016.

Contrato de sociedade

No dia 26 de Setembro de 2001, no 15.º Cartório Notarial de
Lisboa, perante mim, licenciado José Manuel Cabral de Matos Oli-
veira, respectivo notário, compareceram como outorgantes:

1.º João Paulo de Matos Tomé, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de São Vicente, concelho de Abrantes, residente na Rua do
José Dias Simão, 141, Alferrarede, concelho de Abrantes, identifi-
cação fiscal n.º 217352049;

2.º Guilherme Manuel de Matos Tomé, solteiro, maior, natural da
dita freguesia de São Vicente, residente na mesma morada do ante-
rior, identificação fiscal n.º 206751699.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, n.os 11147578, de 28 de Novembro de 1996, e
10101281, de 25 de Setembro de 2001, emitidos em Santarém, pe-
los Serviços de Identificação Civil.

E pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, consti-
tuem entre si uma sociedade comercial por quotas com a firma
AGRIJOGUI � Sociedade Agropecuária, L.da, com sede na Rua de
José Dias Simão, 141, freguesia de Alferrarede, concelho de Abran-
tes, com o capital social integralmente realizado em dinheiro, e já
depositado nos termos legais de 5000 euros, que se vai reger pelo
contrato constante do documento complementar, elaborado nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que fica arqui-
vado como fazendo parte integrante desta escritura, cujo conteúdo
já conhecem perfeitamente, pelo que dispensam a sua leitura.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AGRIJOGUI � Sociedade
Agropecuária, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Dias Simão,
141, da freguesia de Alferrarede, concelho de Abrantes.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser des-
locada para o mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração agrícola e pecuá-
ria, transformação de produtos agrícolas e pecuários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes cada uma delas a cada um
dos sócios João Paulo de Matos Tomé e Guilherme Manuel de Ma-
tos Tomé.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence aos só-
cios desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.
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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, se tenha de proceder 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.

31 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15417050

CAFÉ � CERVEJARIA VALENTE & BOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1792/
011024; identificação de pessoa colectiva n.º P 505700097; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/011024.

Contrato de sociedade

No dia 10 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial de Gavião, a
cargo da notária, licenciada Maria Cristina Marques da Cruz Manso,
perante mim, Emílio Maria Gonçalves Arês, ajudante do referido
Cartório, no pleno exercício de funções notariais em virtude de a
titular do lugar se encontrar na situação de faltas para casamento,
compareceram como outorgantes:

1.ª Rosa Maria Chambel Valente Marques, casada com o segundo
outorgante sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Atalaia, concelho de Gavião, residente na Praça da Repú-
blica, sem número, rés-do-chão, Alvega, Abrantes, contribuinte fis-
cal n.º 156719550;

2.º João Carqueija Marques Bolas, natural da freguesia de Alvega,
concelho de Abrantes, e com sua referida mulher residente, contri-
buinte fiscal n.º 110536657.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelo meu conhecimento
pessoal.

E pelos outorgantes foi dito que constituem, entre si, uma socie-
dade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Café � Cervejaria Valente
& Bolas, L.da, com sede na Praça da República, sem número, rés-do-
-chão, Alvega, freguesia de Alvega, concelho de Abrantes, podendo
a gerência deslocar livremente a sede social dentro do concelho de
Abrantes ou para concelho limítrofe, e bem assim, criar sucursais ou
filiais no território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café, cervejaria,
snack-bar, pastelaria e padaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, equivalente a um 1 002 410$,
integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas, cada uma no valor nominal de 2500 euros, equivalente a
501 205$, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, será
exercida por ambos os sócios que desde já ficam nomeados gerentes,
sendo suficiente a assinatura de um para que a sociedade se conside-
re validamente vinculada em todos os seus actos e contratos.

§ único. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de favor,
fianças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. A cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, tendo esta em primeiro lugar
e os sócios não cedentes em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Os gerentes ficam desde já autorizados a proceder ao levantamento
do depósito do capital realizado, antes do registo definitivo da es-
critura de constituição de sociedade, a fim de fazer face às despesas
com a aquisição de equipamento com vista à prossecução do ob-
jecto social.

Assim o disseram e outorgaram.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15417107

ALUMÍNIOS BEXIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1793/
011024; identificação de pessoa colectiva n.º P 505781069; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/011024.

Contrato de sociedade

No dia 17 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial de Mação,
perante mim, licenciada Maria de Lurdes Carvalho Martins da Silva,
respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Carlos Manuel Matos Bexiga, solteiro, maior, identificação
fiscal n.º 221007113;

2.º João de Matos Rodrigues Bexiga, casado com a terceira outor-
gante Maria Manuela de Matos Martins Bexiga sob o regime de bens
da comunhão de adquiridos, identificação fiscal n.º 156706881;

3.º Maria Manuela de Matos Martins Bexiga, casada com o segun-
do outorgante João de Matos Rodrigues Bexiga, identificação fiscal
n.º 156706873, todos naturais da freguesia de Alvega, concelho de
Abrantes, onde residem, na Estrada Nacional n.º 118, 58, Areia.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 11507529, de 28 de De-
zembro de 2000, 1436152, de 20 de Abril de 1992, e 6118392, de
25 de Maio de 1998, emitidos pelos Serviços de Identificação Civil
de Santarém, com excepção do segundo pelo Centro de Identifica-
ção Civil e Criminal de Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, delibe-
ram constituir entre si uma sociedade comercial por quotas que se
regerá pelas seguintes cláusulas:

1.ª

A sociedade adopta a denominação de Alumínios Bexiga, L.da, e
tem a sua sede na Estrada Nacional, n.º 118, no lugar de Areia, fre-
guesia de Alvega, concelho de Abrantes.

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

2.ª

O objecto da sociedade consiste na fabricação de portas, janelas e
elementos similares em metal.

3.ª

O capital social é de 5000 euros (correspondente a 1 002 410$),
integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três
quotas, uma no valor de 2500 euros (correspondente a 501 205$),
pertencente ao sócio Carlos Manuel Matos Bexiga e duas no valor
de 1250 euros, (correspondente a 250 602$50) cada uma, perten-
centes uma ao sócio João de Matos Rodrigues Bexiga e a outra per-
tencente à sócia Maria Manuela de Matos Martins Bexiga.

4.ª

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos três sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
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5.ª

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre sócios, a estra-
nhos carece do consentimento da sociedade e, quando onerosa, é
atribuída à sociedade o direito de preferência, em primeiro lugar, e
aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.ª

Os sócios podem deliberar em assembleia geral, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares de capital, nos termos em que esta
deliberar.

7.ª

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade para o
que a gerência é desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios,
bem como a levantar qualquer importância em dinheiro, para o iní-
cio dessa actividade.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15417115

BENTO & LOPES � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1791/
011023; identificação de pessoa colectiva n.º P 505805723; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/011023.

Contrato de sociedade

No dia 2 de Março de 1999, no Cartório Notarial de Abrantes,
perante mim, licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel, res-
pectiva notária interina, compareceram como outorgantes:

1.ª Berta Maria Ferreira Bento Lopes, solteira, maior, natural da
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, residente
habitualmente na Rua do Cabeço da Senhora da Luz, no lugar de
Chainça, freguesia de São Vicente, concelho de Abrantes, identifica-
ção fiscal n.º 214878970;

2.ª Júlia Marina Lopes, solteira, maior, natural da República Po-
pular de Angola, residente habitualmente na Praça do Barão da Ba-
talha, 40, em Abrantes, identificação fiscal n.º 207163383.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 10572920 e 16043518, emiti-
dos em 9 de Novembro de 1995 e 16 de Dezembro de 1997, pelos
Serviços de Identificação Civil de Santarém e Lisboa.

Pelas outorgantes foi declarado que, pela presente escritura, cele-
bram entre si um contrato de sociedade que se regerá pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas, adopta
a firma Bento & Lopes � Indústria Hoteleira, L.da, e vai ter a sua
sede na Rua da Cidade das Caldas da Rainha, 13 e 15, de polícia, na
cidade e concelho de Abrantes, freguesia de São Vicente.

2.º

O seu objecto consiste na actividade de restaurante tipo tradicio-
nal � café.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 020 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal cada uma de 510 000$, pertencentes uma a cada sócia.

4.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

5.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global igual a 20 vezes o capital social.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo das sócias Berta Maria
Ferreira Bento Lopes e Júlia Maria Lopes que desde já são nomea-
das gerentes, sendo necessária a assinatura das duas gerentes para
obrigar a sociedade.

7.º

É permitida a amortização de quotas, nos seguintes casos:
a) Por falecimento ou interdição do seu titular;
b) Em caso de divórcio se a quota não for adjudicada ao respec-

tivo titular;
c) Em caso de falência, insolvência ou outra providência judicial

sobre a quota.

Assim o outorgaram.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15417093

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DUARTE & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1794/
011024; identificação de pessoa colectiva n.º P 505781050; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/011024.

Contrato de sociedade

No dia 17 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial de Mação,
perante mim, licenciada Maria de Lurdes Carvalho Martins da Silva
respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Fernando dos Santos Figueiredo, casado com a segunda outor-
gante, Palmira Conceição da Silva Duarte Figueiredo sob o regime
de bens da comunhão de adquiridos, natural de França, residente na
Rua da Boavista, 6, rés-do-chão, no lugar de Casa Branca, freguesia
de Alvega, concelho de Abrantes, identificação fiscal n.º 196165806;

2.º Palmira Conceição da Silva Duarte Figueiredo, casada com o
primeiro outorgante, Fernando dos Santos Figueiredo e com ele re-
sidente, natural da freguesia de Alvega, concelho de Abrantes, iden-
tificação fiscal n.º 192540459.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 10247411, de 11 de Agos-
to de 1987, e 10655823, de 16 de Novembro de 1998, ambos emi-
tidos pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém.

E pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, delibe-
ram constituir entre si uma sociedade comercial por quotas que se
regerá pelas seguintes cláusulas:

1.ª

A sociedade adopta a denominação Sociedade de Construções
Duarte & Figueiredo, L.da, e tem a sua sede na Rua do Beco de Santo
António, no lugar de Areia de Cima, freguesia de Alvega, concelho
de Abrantes.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para qualquer concelho limítrofe.

2.ª

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios.

3.ª

O capital social é de 5000 euros (correspondente a 1 002 410$),
integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas com o valor, cada uma, de 2500 euros, (correspondente a
501 205$), pertencentes uma ao sócio Fernando dos Santos Figuei-
redo e a outra pertencente à sócia Palmira Conceição da Silva
Duarte Figueiredo.

4.ª

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos dois sócios desde
já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de ambos os gerentes.
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5.ª

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre sócios, a estra-
nhos carece do consentimento da sociedade e, quando onerosa, é
atribuída à sociedade o direito de preferência, em primeiro lugar e
aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.ª

Os sócios podem deliberar em assembleia geral que lhes sejam exi-
gidas prestações suplementares de capital, nos termos em que esta
deliberar.

7.ª

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência é desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios,
bem como a levantar qualquer importância em dinheiro, para o iní-
cio dessa actividade.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15417123

N. C. � MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1396/
970226; identificação de pessoa colectiva n.º 503827487; data da
entrada: 011008.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas relativos ao ano de 2000 foram depositados
na pasta respectiva.

31 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 15416984

ROSSIVIDRO � COMÉRCIO DE VIDROS 
E ESPELHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 873/
890808; identificação de pessoa colectiva n.º 502200944; data de
entrega: 010731.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas relativos ao ano de 2000 foram depositados
na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15416844

FARMÁCIA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 574/
800917; identificação de pessoa colectiva n.º 500991154; data de
entrega: 010731.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas relativos aos anos de 1999 e 2000 foram
depositados na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15416690

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA MALHADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1586/
990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504709224; data de
entrega: 010810.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas relativos ao ano de 2000 foram depositados
na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15416399

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA � FERNANDO
ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1323/
960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503591416; data de
entrega: 010821.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas relativos ao ano de 2000 foram depositados
na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15416429

PEGOPINTA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1344/
960521; identificação de pessoa colectiva n.º 503650102; data de
entrega: 010822.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe que os documentos
da prestação de contas relativos ao ano de 2000 foram depositados
na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15416631

M. J. MARQUES & FILHA � SERVIÇOS
AGRO-FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1782/
010928; identificação de pessoa colectiva n.º P 505676362; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/010928.

Contrato de sociedade

No dia 8 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial de Abrantes,
perante mim, licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel, res-
pectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.ª Maria de Lurdes da Silva Gonçalves Marques, casada com
Manuel José Marques, sob o regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de São Miguel de Rio Torto, concelho de Abran-
tes, residente habitualmente na Rua Principal, 109, Arreciadas, fre-
guesia de São Miguel de Rio Torto, concelho de Abrantes, identifi-
cação fiscal n.º 110536177;

2.º Manuel José Marques, casado com a primeira outorgante e com
ela habitualmente residente, natural da freguesia de São Miguel de
Rio Torto, concelho de Abrantes, identificação fiscal n.º 106340093;

3.ª Ana Virgínia Gonçalves Marques, solteira, maior, natural da
freguesia de São João, concelho de Abrantes, residente habitualmen-
te na Rua Principal, 109, Arreciadas, freguesia de São Miguel de Rio
Torto, concelho de Abrantes, identificação fiscal n.º 230954057;

4.º Augusto Fernandes Albino, solteiro, maior, natural da fregue-
sia de Bemposta, concelho de Abrantes, onde habitualmente reside
na Rua do Professor Silva Leitão, 28, identificação fiscal
n.º 216412587.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade com os números, respectivamente, 6579242, de
8 de Abril de 1999, 6804329, de 9 de Fevereiro de 1999, 11980028,
de 4 de Dezembro de 1996, e 11132797, de 4 de Novembro de 1998,
todos emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém.

Pelos outorgantes foi declarado que, pela presente escritura, cele-
bram entre si um contrato de sociedade que se regerá pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas,
adopta a firma M. J. Marques & Filha � Serviços Agro-Florestais,
L.da, e vai ter a sua sede na Rua Principal, 109, lugar de Arreciadas,
freguesia de São Miguel de Rio Torto, concelho de Abrantes.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, não dependendo
também de deliberação dos sócios a criação de sucursais, agências,
delegações e outras formas locais de representação.
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2.º

O seu objecto social consiste no aluguer de máquinas e equipa-
mentos agrícolas e florestais. Actividades de serviços relacionados
com a agricultura, silvicultura e exploração florestal e comércio a
retalho de plantas e sementes.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma do
valor de 2000 euros, pertencendo ao sócio Manuel José Marques e
três iguais do valor nominal de 1000 euros, pertencendo uma a cada
um dos restantes sócios Maria de Lurdes da Silva Gonçalves Mar-
ques, Ana Virgínia Gonçalves Marques e Augusto Fernandes Albino.

4.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou pessoas estra-
nhas à sociedade, a nomear em assembleia geral, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares até ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for objecto de penhora, arresto ou apreensão judi-

cial;
c) Se a quota for cedida sem prévio consentimento escrito da

sociedade, conforme o exigido no artigo 4.º

8.º

Quando a lei não exigir formalidades ou prazos diferentes, a con-
vocação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta registada
dirigida aos sócios com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital social, antes do registo definitivo do presente contrato,
para fazer face a despesas de constituição e registo do mesmo, bem
como a despesas relacionadas com a actividade social.

Mais declararam que ficam desde já nomeados gerentes os sócios
Maria de Lurdes da Silva Gonçalves Marques e Manuel José Marques.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15416968

ORCOBIS � PINTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1781/
010927; identificação de pessoa colectiva n.º P 505650410; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/010927.

Contrato de sociedade unipessoal

No dia 18 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial de Gavião
perante mim, licenciada Maria Cristina Marques da Cruz Manso,
respectiva notária, compareceu como outorgante Orlando Coelho
Bispo, casado com Purificação Joaquina Nunes Bispo sob o regime
da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de São Facundo,
concelho de Abrantes, residente na Rua Principal, 8, Concavada,
Abrantes, contribuinte fiscal n.º 126771545.

Verifiquei a sua identidade pela exibição da sua carta de condução
número L-702512 emitida em 31 de Janeiro de 1997, pela Direcção-
-Geral de Viação de Santarém.

E pelo outorgante foi dito que não sendo ainda sócio de nenhuma
sociedade unipessoal por quotas, pela presente escritura, constitui
uma sociedade comercial unipessoal por quotas que se regerá pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ORCOBIS � Pinturas e
Construção Civil, Unipessoal, L.da, com sede na Rua Principal, 8,
Concavada, freguesia de Concavada, concelho de Abrantes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto pinturas de construção civil, obras
de isolamento, construção de edifícios e montagem de trabalhos de
carpintaria e caixilharia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, equivalente a 5000 euros, inte-
gralmente realizado em dinheiro, correspondente a uma única quo-
ta, pertencendo ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete ao
outorgante e sócio único, Orlando Coelho Bispo, que desde já se
autonomeia gerente, sendo obrigatória a sua assinatura para que a
sociedade se considere validamente vinculada em todos os seus ac-
tos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma para a prática de determinados actos, atribuindo tais poderes
mediante procuração.

ARTIGO 6.º

As decisões do sócio de natureza igual às deliberações das assem-
bleias gerais devem ser registadas em acta por ele assinada.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social e obedeçam à forma legalmente prescrita a qual deverá ser
sempre por escrito.

ARTIGO 8.º

O gerente fica desde já autorizado a proceder aos seguintes actos
antes do registo definitivo da escritura de constituição da sociedade:

a) Levantar o depósito do capital realizado;
b) Proceder à aquisição de equipamento com vista à prossecução

do objecto social;
c) Proceder à contratação de trabalhadores e colaboradores e à

celebração de contratos de fornecimentos de bens e serviços neces-
sários à instalação e funcionamento da sociedade, bem como fazer
o pagamento de despesas relacionadas com a sua constituição.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15416887

AUTO TÁXIS PAULO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1788/
011012; identificação de pessoa colectiva n.º P 505804891; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/011012.

Contrato de sociedade

No dia 10 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial de Abrantes,
perante mim, licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel, res-
pectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º José Nunes Luís, casado com Maria Judite Damas Mouzinho
segundo o regime da comunhão geral, natural da freguesia de
Bemposta, do concelho de Abrantes, residente habitualmente na Rua
de Cinco de Outubro, 169, em Abrantes, identificação fiscal
n.º 110486056;
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2.º Paulo José Luís, casado com Anabela de Jesus João Luís segun-
do o regime da comunhão de adquiridos, natural da referida freguesia
de Bemposta, residente habitualmente nessa mesma freguesia, na Rua
Principal, em Foz, identificação fiscal n.º 171774590.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade com os números respectivamente, 608376, de
13 de Julho de 2001, e 9501777, de 18 de Fevereiro de 1997, emi-
tidos pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém.

Pelos outorgantes foi declarado que, pela presente escritura, cele-
bram entre si um contrato de sociedade que se regerá pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas, adopta
a firma Auto Táxis Paulo & Nunes, L.da, e vai ter a sua sede na Rua
Principal, em Foz, freguesia de Bemposta, do concelho de Abran-
tes.

2.º

O seu objecto social consiste no transporte em automóvel ligeiro
de aluguer de passageiros.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Paulo José Luís
e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio José
Nunes Luís.

4.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou pessoas estra-
nhas à sociedade, a nomear em assembleia geral, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares até ao montante global igual ao décuplo de todo o capital social.

7.º

Quando a lei não exigir formalidades ou prazos diferentes, a con-
vocação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta registada
dirigida aos sócios com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � O Conservador, Manuel Duarte dos
Santos. 15417042

BENAVENTE

FOSSELIMPE � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 791/
970530; identificação de pessoa colectiva n.º 503884359; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 13/970530.

Certifico que entre António João Fernandes Rego, casado com
Maria Teresa Dinis Fernandes Rego sob o regime da comunhão de
adquiridos, natural de, Samora Correia, Benavente, onde reside, e
Mário José Soares Alemão, divorciado, natural de Samora Correia,
Benavente, onde reside, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de FOSSELIMPE � Serviços de Lim-
peza, L.da, e durará por tempo indeterminado, com início a partir
da data desta escritura.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social é o seguinte: limpezas de fossas; limpezas;
esgotamento de aterros e actividades conexas.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade terá a sua sede social na Bairro do Padre Tobias,
12, na freguesia de Sarnora Correia, concelho de Benavente.

2 � A gerência pode deslocar a sua sede social nos termos da lei
ou abrir filiais, sucursais, agências ou outras fornias de representa-
ção em território português.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 400 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de cada um dos
sócios, Mário José Soares Alemão e António João Fernandes Rego.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade é da responsabilidade de ambos os
sócios, para o que ficam desde já nomeados gerentes e dispensados
de caução.

2 � Ambos os gerentes poderão ter remuneração ou não, no acto
das suas funções, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � Para a sociedade se considerar validamente obrigada em to-
dos os seus actos e contratos é necessária a assinatura conjunta dos
dois gerentes.

2 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em abonações, avales, fianças, letras de favor e outros seme-
lhantes, alheios ao objecto social e interesse da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas, bem como a sua divisão, é livre entre os
sócios, tendo os mesmos preferência na sua aquisição quando se tra-
te de cedê-las a terceiros,

2 � Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade con-
tinuará com os sócios sobreviventes ou capazes e os herdeiros ou
representante legal da falecido ou interdito, devendo aqueles nomear
um entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a respec-
tiva quota se mantiver indivisa.

Certifico a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 4741522, de 7 de Abril
de 1995, e 4745160, de 26 de Janeiro de 1996, ambos emitidos pe-
los Serviços de Identificação Civil, o primeiro de Santarém e o se-
gundo de Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2001. � A Conservadora, Ana Cristina de Figuei-
redo Alves Cardona Ferreira. 13113070

CARTAXO

JOEL & CANIÇO � EMPREITADAS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1473/
000207; identificação de pessoa colectiva n.º 504786008; data da
anotação: 20010713.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15530230

ORGANO � ORGANIZAÇÃO E CONTROLO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 241/
730509; identificação de pessoa colectiva n.º 500208123; data da
anotação: 20010717.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15530302
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ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1043/
930127; identificação de pessoa colectiva n.º 502939435; data da
anotação: 20010718.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048733

SOCIEDADE DE VINHOS CASAL DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 110/
550502; identificação de pessoa colectiva n.º 500582548; data da
anotação: 20010718.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15530329

SOCIEDADE AGRÍCOLA CASAL DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 638/
870217; identificação de pessoa colectiva n.º 990000885; data da
anotação: 20010718.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15530337

CRUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1283/
961128; identificação de pessoa colectiva n.º 503802039; data da
anotação: 20010719.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048741

PINTORTEVEL � PINTURAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 923/
911021; identificação de pessoa colectiva n.º 502650362; data da
anotação: 20010719.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048768

ANACLETO & COLAÇO, SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 950/
920122; identificação de pessoa colectiva n.º 502713151; data da
anotação: 20010702.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048121

DEUCERTO � CONTABILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1390/
980714; identificação de pessoa colectiva n.º 504352105; data da
anotação: 20010702.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048130

MODA BOM GOSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1372/
980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504128493; data da
anotação: 20010702.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048148

SOCIEDADE AGRÍC. QUINTA DAS PALMEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 741/
890103; identificação de pessoa colectiva n.º 502095806; data da
anotação: 20010702.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048156

MEDICARTAXO � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1141/
940907; identificação de pessoa colectiva n.º 503261157; data da
anotação: 20010705.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano 1999.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15519864

JOSUÉ MONTEIRO BERNARDINO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 716/
880902; identificação de pessoa colectiva n.º 502031891; data da
anotação: 20010710.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativas ao exercício
do ano 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15519937

PERIQUITO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 434/
800609; identificação de pessoa colectiva n.º 500980543; data da
anotação: 20010711.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos da prestação de contas relativa ao exercício do
ano 1997.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15519309
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CHAMUSCA

RIBTEJO � TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO
DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Chamusca. Matrícula n.º 283/
010220; identificação de pessoa colectiva n.º P 505124149; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/010220.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Francisco Manuel Coelho Ferreira Pimentel, casado, natural

da freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto, residente na
Rua do Visconde de Coriscada, 116, 1.º, na Covilhã, que outorga na
qualidade de procurador da sociedade anónima com a firma HLC �
Ambiente SGPS, S. A., pessoa colectiva n.º 504467646, com sede
na Rua do Alto do Montijo, lote 1 e 2, freguesia de Carnaxide, con-
celho de Oeiras, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Cascais, sob o n.º 12 092-Oeiras, com o capital social 10 000 000$,
e de Horácio Luís de Brito de Carvalho, casado com Hazel Linda
Enness sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia e concelho do Fundão, residente na Avenida de D. Afonso Hen-
riques, 1071, no Estoril, Cascais, contribuinte fiscal
n.º 146920600 conforme procurações que arquivo;

2.º Joaquim Manuel Lopes Varandas, casado com Maria Rita da
Silva Gomes Barbosa Varandas sob o regime de comunhão de adqui-
ridos, natural da freguesia de Alvega, concelho de Abrantes, residen-
te na Rua da Cidade de Cabinda, 26, 2.º, esquerdo, em Lisboa, con-
tribuinte fiscal n.º 149376502, que outorga por si e na qualidade de
procurador da sociedade anónima com a firma IPE-REGIA � Resí-
duos e Gestão de Indústrias do Ambiente, S. A., pessoa colectiva
n.º 504592920, com sede em Lisboa, na Avenida de Júlio Diniz, 11,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 9028, com o capital social de 50 000 000$, conforme procura-
ção que arquivo;

3.º José António de Matos Taborda Farinha, casado com Vitória
Joana Bravo Gonçalves Ferreira Taborda Farinha sob o regime da
comunhão de adquiridos, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua do Alto do Montijo,
lote 1 e 2, Carnaxide, Oeiras, contribuinte fiscal n.º 113014520.

Verifiquei a identidade do primeiro outorgante por conhecimento
pessoal e os restantes outorgantes por exibição dos bilhetes de iden-
tidade, respectivamente, n.os 1489382, de 23 de abril de 1992, e
204448, de 10 de Janeiro de 1994, emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que entre os representados do outorgante, o segundo e a socie-

dade sua representada e o terceiro outorgante, é celebrado o contra-
to de sociedade anónima com a firma RIBTEJO � Tratamento e
Valorização de Resíduos Industriais, S. A., com sede na Rua das Flo-
res, 2, freguesia da Carregueira, concelho da Chamusca, com o capi-
tal social de 1 400 000 euros.

Que a sociedade fica a reger-se pelas cláusulas constantes do do-
cumento complementar, elaborado nos termos do n.º 2, do artigo 64.º
do Código do Notariado, cujo conteúdo declaram conhecer perfeita-
mente.

Assim o outorgam.
Documentos exibidos:
Certificado de admissibilidade da firma adoptada, passado pelo

Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 8 de Agosto de 2000.
Duplicado da guia de depósito das entradas efectuadas em 26 des-

te mês, na Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva e entidade

equiparada n.º P505124149, actividade n.º 90003.
A leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo foram

feitas aos outorgantes na presença simultânea de todos.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado

Estatutos da sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º
Denominação

A sociedade adopta a firma RIBTEJO � Tratamento e Valoriza-
ção de Resíduos Industriais, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Flores, 2, freguesia da
Carregueira, concelho de Chamusca.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar
e encerrar escritórios. estabelecimentos, sucursais, agências, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a gestão de resíduos industriais
incluindo a recolha e transporte, o tratamento, valorização e desti-
no final.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração a so-
ciedade poderá adquirir livremente participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 1 400 000 euros, e encontra-se realiza-
do em 420 000 euros, devendo o remanescente, na importância de
980 000 euros, ser realizado no prazo máximo de um ano, por uma
ou mais vezes, por chamadas do conselho de administração que de-
verão indicar os montantes a realizar e fixar o prazo para o efeito,
o qual não poderá ser inferior a 30 dias a contar da recepção da
comunicação.

2 � O capital social é representado por 28 000 acções com o
valor nominal de 50 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � Todas as acções são nominativas e podem ser representadas
em títulos de 1, 5, 10, 100 e múltiplos de 10, ou ainda por qualquer
outro número que o conselho de administração delibere, podendo
ainda assumir forma meramente escritural.

2 � Os títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
acções, bem como das obrigações, são assinados por dois adminis-
tradores ou por um administrador e um mandatário com poderes para
o acto, podendo as assinaturas dos administradores ser de chancela
por eles autorizada.

3 � A sociedade poderá emitir, nos termos e condições aprova-
das em assembleia geral, todas as espécies de acções, incluindo ac-
ções preferenciais sem direito a voto.

4 � A sociedade, obtidas as autorizações necessárias, poderá emitir
qualquer tipo de obrigações, nominativas ou ao portador, nos ter-
mos da lei.

ARTIGO 6.º

Acções e obrigações próprias

1 � A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e
fazer sobre elas as operações e negócio que entender convenientes,
nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

Transmissão de acções

1 � Exceptuando o caso em que o transmissário esteja numa
relação de domínio ou de grupo com a transmitente, a transmissão
de acções entre vivos depende do prévio consentimento da socie-
dade, ficando sujeita a direito de preferência dos demais accionistas.

2 � Para efeitos do número anterior, entende-se por relação de
domínio ou de grupo a relação entre duas ou mais sociedades em que
uma delas, directa ou indirectamente, disponha de mais de metade
dos votos ou detenha mais de 50% do capital social da outra.

3 � O accionista que pretenda alienar parte ou a totalidade das
acções de que for titular, a título gratuito ou oneroso, deverá comu-
nicar os termos essenciais do negócio ao concelho de administra-
ção, identificando o proposto adquirente, o preço, condições de
pagamento e o número de acções que pretende transmitir.
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4 � No prazo de oito dias úteis contado da recepção da comuni-
cação a que se refere o número anterior, o conselho de administra-
ção deverá pedir a convocação de uma assembleia geral de cuja or-
dem de trabalhos conste a transmissão de acções por um accionista,
devendo a convocatória da assembleia geral, a ser enviada aos ac-
cionistas, ser acompanhada de cópia da comunicação referida no n.º 3.

5 � Nos termos do número anterior, a assembleia geral tomará
conhecimento do ou dos accionistas que estejam interessados na sua
aquisição, os quais no prazo de oito dias úteis contados da data da
realização da assembleia geral exercerão o direito de preferência,
nas mesmas condições do negócio proposto.

6 � Havendo vários accionistas interessados na aquisição das
acções do accionista alienante, proceder-se-á a rateio entre eles, na
proporção do número de acções que cada um tenha na sociedade.

7 � A assembleia geral só poderá obstar à realização da trans-
missão das acções se ocorrerem fundadas suspeitas de simulação de
preço ou se este foi gratuito. Neste caso, a transmissão só se poderá
realizar com base num novo preço, determinado nos termos do ar-
tigo 105.º, n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais, por um revi-
sor oficial de contas designado na assembleia geral em que for deli-
berada aquela recusa. A nova proposta de transmissão, a manter-se
essa vontade, efectuar-se-á pelo preço que resultar da avaliação.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o fiscal único e o mandato dos seus membros é de três
anos, podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossa-
dos logo que tiverem sido eleitos, permanecendo em funções até
à posse dos membros que os venham substituir, ressalvando-se os
casos previstos na lei, nomeadamente, de suspensão, destituição
ou renúncia.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é formada pelos accionistas com direito
de voto.

2 � A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos para os
quais a lei e este contrato lhe atribuam competência.

3 � A cada 10 acções corresponde um voto.
4 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com

direito a voto que, com a antecedência de 10 dias em relação à data
da reunião, sejam titulares de, pelo menos, 100 acções, registadas
ou depositadas na sociedade ou em qualquer intermediário financeiro.

5 � Os obrigacionistas e os accionistas sem direito a voto não
poderão assistir às reuniões assembleia geral; porém, os accionistas
titulares de menos de 100 acções poderão agrupar-se, por norma a
completar este número, ou um número superior, fazendo-se então
representar por um dos agrupados.

6 � Compete especialmente à assembleia geral:
a) Apreciar o relatório do conselho de administração, discutir e

votar o balanço e as contas e o parecer do fiscal único e deliberar
sobre a aplicação dos resultados do exercício;

b) Eleger a mesa da assembleia geral, os administradores e o fiscal
único;

c) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos órgãos so-
ciais, podendo,l para o efeito, designar uma comissão de vencimen-
tos;

d) Aprovar os planos estratégicos e orçamento da sociedade;
e) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-

cada.
7 � As votações poderão ser efectuadas nominalmente ou por

sinais convencionais conforme seja decidido pelo presidente.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída pelos menos por um
presidente e um secretário, que poderão ser accionistas ou não.

ARTIGO 11.º

Convocação da assembleia geral

1 � As assembleias gerais são convocadas pelos meios previstos
na lei.

2 � Quando sejam nominativas todas as acções da sociedade, fica
dispensada a publicação da convocatória, sendo as assembleias ge-
rais convocadas por meio de carta enviada sob registo e com aviso
de recepção para a residência ou sede do accionista com pelo menos
30 dias de antecedência relativamente à data da assembleia, deven-
do ser desde logo designada outra data para a assembleia reunir, caso
não possa funcionar na primeira data marcada.

ARTIGO 12.º

Votos

1 � A assembleia geral delibera por maioria simples dos votos
emitidos.

2 � Para que a assembleia geral possa reunir e deliberar em pri-
meira convocação é indispensável a presença ou representação de
accionistas que detenham, pelo menos, 51 % do capital.

3 � A aprovação de deliberações relativas a aplicação de resulta-
dos, consentimento para alienação de acções, alteração do contrato
de sociedade, fusão, cisão, transformação, dissolução da sociedade
ou outros assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada, ca-
rece, nas reuniões da assembleia geral em primeira convocação, do
voto favorável de accionistas titulares de acções correspondentes a,
pelo menos, dois terços do capital social.

ARTIGO 13.º

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto no mínimo por três administradores.

2 � Compete à assembleia geral dispensar os membros do conce-
lho de administração de prestação de caução e designar o presidente
do conselho de administração.

ARTIGO 14.º

Competências do conselho de administração

São competências do conselho de administração, para além das
previstas na lei, as seguintes:

a) Aprovação dos planos estratégicos, orçamentos respectivos e
qualquer alteração dos mesmos de acordo com o que for aprovado
na assembleia geral;

b) Aprovação dos planos operacionais, orçamentos e políticas
gerais da empresa que decorrerá do descrito na alínea anterior;

c) Aprovação de quaisquer contratos entre a sociedade e membros
do grupo de cada um dos accionistas, incluindo contratos de Ieasing ou
arrendamento cujo contravalor seja igual ou superior a 50 000 euros;

d) Aprovação de investimentos superiores a 100 000 euros;
e) Aprovação de alienações de bens do activo permanente da

sociedade de valor superior a 50 000 euros;
f) Financiamento de valor superior a 100 000 euros;
g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos e,
bem assim, celebrar convenções de arbitragem até ao limite de
100 000 euros;

h) Adquirir, vender ou por qualquer forma alienar ou onerar direi-
tos ou bens imóveis, previstos no orçamento;

i) Delegação de gestão corrente num ou mais administradores ou
numa comissão executiva.

2 � As matérias referidas no número anterior necessitam de uma
maioria de 70 % dos membros do conselho de administração para
poderem ser aprovadas e não podem ser delegadas.

ARTIGO 15.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reúne, ordinariamente, pelo
menos uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que para
tal seja regularmente convocado.

2 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores, ou numa comissão executiva, a gestão corrente da
sociedade, devendo os limites da delegação e a composição e modo
de funcionamento da comissão executiva, quando esta tiver sido
criada, constar da respectiva acta.

3 � O conselho de administração poderá a todo o tempo desti-
tuir ou substituir o administrador-delegado e a comissão executiva.

4 � Um administrador poderá votar por escrito, bem como fa-
zer-se representar por outro administrador nas reuniões do conse-
lho de administração, nos termos da lei.

5 � As vagas ou impedimentos que ocorram no conselho de ad-
ministração serão preenchidas por cooptação até que em assembleia
geral se proceda à competente eleição.
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6 � As remunerações dos administradores serão fixadas pela as-
sembleia geral ou por uma comissão de vencimentos por aquela
nomeada.

ARTIGO 16.º

Presidente do conselho de administração

Compete, especialmente, ao presidente do conselho de adminis-
tração:

a) Representar o conselho de administração;
b) Coordenar a actividade do conselho e convocar e presidir às

respectivas reuniões;
c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho.

ARTIGO 17.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura do administrador-delegado, quando o houver,

no âmbito da respectiva delegação de competência;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários nos precisos termos

no respectivo mandato.
ARTIGO 18.º

Fiscalização da sociedade

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal úni-
co que terá um suplente.

2 � O fiscal único e o suplente serão revisores oficiais de contas
ou sociedade de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 19.º

Remuneração dos órgãos sociais

1 � As remunerações dos elementos que constituem o conselho
de administração e do fiscal único, serão estabelecidas anualmente
pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá, porém, delegar numa comissão de
vencimentos por ela designada com um mandato de três anos, a fi-
xação das remunerações dos membros dos órgãos sociais.

CAPÍTULO IV

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

Exercícios sociais

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 21.º

Aplicação de resultados

Os lucros apurados em cada exercício, deduzidas as verbas que por
lei tenham de destinar-se a constituição ou reforço de fundos de
reserva terão a aplicação que a assembleia geral determinar.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

Dissolução e liquidação

1 � A dissolução e liquidação da sociedade rege-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 � Ao conselho de administração compete proceder à liquida-
ção social, quando o contrário não for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 23.º

Disposições transitórias

1 � Ficam desde já designados como titulares dos órgãos sociais,
para o triénio 2001-2003 as seguintes pessoas:

Assembleia geral:
Presidente da mesa da assembleia geral: Dr.ª Carla da Conceição

Afonso Correia, casada, residente na Rua do Poço, lote 885, 2.º,
esquerdo, Casal da Silveira, Famões;

Secretário da mesa da assembleia geral: Dr.ª Maria de Fátima Bar-
ros Ferreira Rodrigues Rocha, casada, residente na Rua do Alto do
Montijo, lote 1 e 2, em Carnaxide, Oeiras.

Conselho de administração:
Presidente: Dr. José António de Matos Taborda Farinha, casado e

residente na Rua do Alto do Montijo, lote 1 e 2, Carnaxide, Oeiras;
Vogais: engenheiro Artur Manuel Mariz Santiago, casado, residente

na Rua do Alto do Montijo. lote 1 e 2, em Carnaxide, Oeiras; enge-
nheiro Joaquim Manuel Lopes Varandas, casado, residente na Rua
da Cidade de Cabinda, 26, 2.º, esquerdo, em Lisboa.

Fiscal único:
Efectivo: P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados,

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de
Machado de Castro, 76, 4.º, direito, em Coimbra, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas n.º 44, representada pelo Dr. Pedro João
Reis de Matos Silva, revisor oficial de contas n.º 491, casado, resi-
dente na Rua de Luciano Cordeiro, 113, 6.º, esquerdo, em Lisboa.

Suplente: Dr. Joaquim Manuel da Silva Neves, revisor oficial de
contas n.º 421, casado, residente na Rua do Professor Damião Pe-
res, lote 23, em Lisboa.

2 � Os administradores são dispensados da prestação de caução
nos termos do n.º 3 do artigo 396.º Código das Sociedades Comerciais.

3 � O conselho de administração fica desde já autorizado, inde-
pendentemente do registo definitivo da constituição da sociedade, a
celebrar quaisquer negócios jurídicos, praticando todos os actos ne-
cessários para o efeito e, nomeadamente, a efectuar o levantamen-
to do montante do capital depositado, para suportar as despesas de
constituição da sociedade, que são 95 000 000$ à accionista IPE-
-REGIA � Resíduos e Gestão de Indústrias do Ambiente, S. A., e
5 462 998$ à accionista HLC � Ambiente, S. G. P. S, S. A., e para
liquidação de outras despesas realizadas até a data.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Ana Luísa da Conceição
Rosa. 06202942

RIO MAIOR

MANUEL INÁCIO & FILHOS, S. G. P. S., S. A.

Sede>: Estrada de Santarém (Estrada Nacional n.º 114),
Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1157/
010503; identificação de pessoa colectiva n.º 500178984; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 3/010629.

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

Nomeação dos órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente, José da Conceição Inácio;

vogais: Dionísio Fernandes Lopes, Luís Marcolino Vicente Nobre,
Paulo José Marques Inácio, solteiro, Hélder Vasco Ferreira dos San-
tos, José Filipe Ribeiro dos Santos, Susana Maria Marques Inácio,
casada, António Manuel da Cruz Gomes, casado, e António Manuel
dos Reis Castro Ribeiro, casado.

Fiscal único: António Barreira, Castro Silva, Fernando Vieira e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por António Manuel Mendes Barreira, revisor oficial de contas;
suplente, Fernando Jorge Marques Vieira, revisor oficial de contas.

Prazo: até ao final do ano de 2000.
Data da deliberação: 10 de Julho de 2000.

Conferida, está conforme.

10 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15591956

EFICASSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Alto da Serra, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 660/
920827; identificação de pessoa colectiva n.º 502833785; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 6/011002.

Certifico que, por escritura de 27 de Julho de 2001 do 1.º Cartó-
rio Notarial de Santarém, foi aumentado e redenominado o capital
social da sociedade em epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, após
o aumento de 602 410$, em reservas livres, subscrito por ambos os
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sócios, João Teodósio Matos Barbosa, com 156 626$60, e Maria
Inês Mamede Correia de Araújo Matos Barbosa, com 445 783$40,
e, em consequência, foi alterado o respectivo contrato social quan-
to ao artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota no valor nominal de 1300 euros, pertencente ao
sócio João Teodósio Matos Barbosa;

b) Uma quota no valor nominal de 3700 euros, pertencente à sócia
Maria Inês Mamede Correia de Araújo Matos Barbosa.

Depositado o texto completo do contrato social na sua redacção
actualizada.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607089

MANUEL INÁCIO & FILHOS, S. A.

Sede: Fazendas Batistas, Alcobaça

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1157/
010503; identificação de pessoa colectiva n.º 500178984; inscrição
n.º 71; número e data da apresentação: 2/010629.

Certifico que, por escritura de 27 de Dezembro de 2000, de fl. 65 a
fl. 66 v.º do livro n.º 114-F do 1.º Cartório Notarial de Santarém,
foi aumentado e redenominado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 1 320 000 000$ para 2 235 375 000$, após o aumento
de 915 375 000$, mediante entradas em dinheiro, de 612 293 000$,
e em espécie 303 082 000$ e, em consequência, foram alterados os
artigos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º, 7.º, 11.º, 13.º, 16.º, 17.º e 19.º do respectivo
contrato social, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma de Manuel Inácio & Filhos, SGPS,
S. A., e tem a sua sede na Estrada de Santarém (Estrada Nacional
n.º 114), na freguesia, cidade e concelho de Rio Maior.

§ único. A administração poderá estabelecer sucursais, filiais, de-
legações, agências ou outras formas de representação social perma-
nente em qualquer lugar do território nacional, ou no estrangeiro,
bem como proceder ao respectivo encerramento.

2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão de participações sociais
de outras sociedades, como forma indirecta de exercício de activida-
des económicas.

§ único. A sociedade pode, por deliberação da administração, as-
sociar-se com terceiros, nomeadamente para tomar parte em agru-
pamentos complementares de empresas e em agrupamentos euro-
peus de interesse económico, consórcios ou associação em
participação e, bem assim, nos termos e limites legais, adquirir, ori-
ginária ou subsequentemente, acções ou quotas em sociedades de res-
ponsabilidade limitada, com objecto igual ou diferente do seu, ou
sujeitos a leis especiais.

4.º

1 � O capital social é de 11 150 000 euros, encontrando-se in-
tegralmente realizado e subscrito, sendo representado por
11 150 000 acções no valor nominal de 1 euro cada uma, em títu-
los de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

2 � Os títulos serão ao portador.
3 � As acções podem assumir a forma meramente escritural, caso

em que se procederá à conversão das acções tituladas em escriturais,
nos termos da legislação aplicável e mediante prévia deliberação da
assembleia geral nesse sentido.

4 � A sociedade poderá emitir quaisquer categorias de acções.
5 � Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro será atribu-

ído aos accionistas o direito de preferência na subscrição de novas
acções, na proporção das que possuírem, cabendo ao conselho de
administração estabelecer as regras do exercício do direito de prefe-
rência, salvo se de outra forma for deliberado pela assembleia geral,
dentro dos condicionalismos impostos por lei.

5.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral poderá a sociedade,
nos termos da lei, emitir obrigações, incluindo a emissão de obriga-
ções convertíveis em acções.

2 � A sociedade poderá adquirir e alienar acções e obrigações
próprias e realizar quaisquer operações sobre as mesmas, respeitados
que sejam os respectivos condicionalismos legais.

3 � Na subscrição de quaisquer obrigações emitidas pela socie-
dade terão preferência os accionistas, na proporção das acções que
possuírem, salvo deliberação em contrário da assembleia geral, ca-
bendo, em tal caso, ao conselho de administração a regulamentação
do exercício do direito de preferência.

7.º

1 � Tem direito de voto o accionista que reúna, cumulativa-
mente, as seguintes condições:

a) Ser possuidor de 100 ou mais acções;
b) Ter, até 15 dias antes da data marcada para a assembleia geral,

esse número de acções:
b.1) Registadas em seu nome nos livros da sociedade;
b.2) Depositadas na sede social ou, ainda, depositadas em instituição

de crédito ou intermediário financeiro autorizado nos termos da lei;
b.3) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se re-

vestirem essa natureza;
c) O depósito na instituição de crédito ou em intermediário fi-

nanceiro e a inscrição referida em b.3), têm de ser comprovadas
por carta emitida por qualquer destas entidades que dê entrada na
sociedade, pelo menos, oito dias antes da data da realização da as-
sembleia geral.

2 � Os accionistas que não possuírem o número de acções refe-
ridas na alínea a) do n.º 1 poderão agrupar-se de forma a completá-
-lo, devendo, nesse caso, fazer-se representar por um só deles cujo
nome será indicado com três dias de antecedência em relação ao que
tiver sido designado para a reunião da assembleia geral.

As acções dos accionistas que pretendam agrupar-se deverão, para
que o agrupamento possa ter lugar, encontrar-se nas condições esta-
belecidas na alínea b) do n.º 1.

3 � Por cada 100 acções dos accionistas com direito a voto,
depositadas ou inscritas nos termos previstos na alínea b) do n.º 1,
contar-se-á 1 voto.

11.º

1 � A sociedade será administrada por um conselho de adminis-
tração composto por três, cinco, sete ou nove membros, eleitos em
assembleia geral, por período máximo de quatro anos, dispensados
de caução, se assim for deliberado nos termos do n.º 3 do artigo 396.º
do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Em caso de falta definitiva ou suspensão temporária de um
membro do conselho, o próprio conselho de administração nomea-
rá novo administrador para exercer o mandato até à próxima as-
sembleia geral ou até ao término da suspensão.

3 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador mediante simples carta diri-
gida ao seu presidente, não sendo, porém, permitida a representa-
ção de mais de um administrador em cada reunião.

4 � Cabe ao conselho de administração escolher o seu presiden-
te, caso não tenha sido eleito nessa qualidade pela assembleia geral
que elegeu o conselho.

13.º

Compete ao conselho de administração exercer os mais amplos
poderes de gerência representando a sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, e praticar todos os actos necessários à rea-
lização do objecto social, nomeadamente:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Transferir a sede da sociedade para qualquer outro local, den-
tro do mesmo concelho ou concelho limítrofe;

c) Estabelecer, instalar, manter, transferir ou encerrar sucursais,
agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação
social ou técnica, em território português ou estrangeiro;

d) Adquirir, alienar ou obrigar, por qualquer forma, títulos de cré-
dito e outros bens mobiliários e, nomeadamente, acções e obriga-
ções próprias e praticar os mesmos actos relativamente a acções,
partes sociais ou obrigações de outras sociedades;

e) Adquirir, locar ou vender ou, por qualquer outra forma, alienar
ou obrigar bens e direitos mobiliários e imobiliários nas condições
que reputar convenientes;

f) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, subscrever
participações crime bem como, nos casos legalmente admissíveis,
desistir da respectiva queixa-crime;

g) Comprometer-se em árbitros;
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h) Constituir mandatários nos termos e para os efeitos do dispos-
to no artigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer outros fins;

i) Associar-se com ou participar em outras empresas;
j) Negociar e celebrar contratos de financiamento, em quaisquer

instituições de créditos e ou mercados, qualquer que seja a forma e
montante desses financiamentos;

l) Contratar e recrutar pessoal e fixar salários;
m) Designar o secretário da sociedade;
n) Ajustar e liquidar contas com devedores e credores;
o) Cooptar administradores;
p) Desempenhar as demais funções que lhe são cometidas pela

legislação aplicável e pelos presentes estatutos podendo, para tal
fim, praticar todos os actos e efectuar os contratos e operações
necessárias.

16.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade cabe a um conselho
fiscal, composto de três membros efectivos e um suplente, eleitos
em assembleia geral por um período máximo de quatro anos.

2 � Os membros do conselho fiscal poderão ou não ser accionis-
tas, mas um dos membros efectivos e o suplente serão revisores
oficiais de contas, devendo a assembleia geral que eleger o conselho
fiscal designar, desde logo, o seu presidente.

3 � A assembleia geral convocada para eleição dos órgãos soci-
ais, nomeadamente o conselho fiscal, poderá optar pela eleição de
um fiscal único, nos termos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 413.º
do Código das Sociedades Comerciais.

4 � O conselho fiscal reunirá nos termos da lei e, além disso,
sempre que o respectivo presidente o convoque, quer por iniciativa
própria quer a pedido de qualquer dos restantes membros ou a soli-
citação do conselho de administração.

5 � Para o conselho fiscal poder deliberar é indispensável a pre-
sença da maioria dos seus membros, tendo o seu presidente voto de
qualidade, em caso de empate nas deliberações.

SECÇÃO IV

Secretário da sociedade

17.º

Por deliberação do conselho de administração poderá ser designa-
do um secretário da sociedade e um suplente, que terão as compe-
tências estabelecidas na lei, e cujos mandatos coincidirão com o
mandato do conselho de administração que os designar, podendo estes
mandatos serem renovados uma ou mais vezes.

19.º

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a aplicação
que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que, por lei, te-
nham de destinar-se à constituição ou reforço de fundos de reserva.

2 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples, em
matérias de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição ao disposto
no n.º 1 do artigo 294.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Poderão ser efectuados aos accionistas, no decurso de um
exercício, adiantamentos sobre os lucros, nos termos permitidos por
lei e deliberados pelo conselho de administração.

Foi ainda deliberado transformar a referida sociedade numa socie-
dade gestora de participações sociais, com a firma Manuel Inácio &
Filhos, S. G. P. S., S. A., e alteração da sua sede.

Certifico ainda que foi depositado o relatório de verificação de
entradas em espécies do revisor oficial de contas.

Relações das participações sociais transferidas para a Manuel Inácio &
Filhos, S. A., e mediante a qual foi realizado o aumento de capital
social da modalidade de entradas em espécie:

a) 112 230 acções, no valor nominal de 1 euro, representati-
vas do capital social da Sociedade Agro-Pecuária do Cangulo, S.
A., com sede na Estrada Nacional n.º 114 (Estrada de Santarém),
na cidade, freguesia e concelho de Rio Maior, pessoa colectiva
n.º 500661405, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Rio Maior, sob a matrícula n.º 1119, com o capital social
de 112 230 euros;

b) 112 230 acções no valor nominal de 1 euro, representati-
vas do capital social da Agro-Pecuária das Barreiras, S. A., com
sede na Estrada Nacional n.º 114 (Estrada de Santarém), na cida-
de, freguesia e concelho de Rio Maior, pessoa colectiva
n.º 501582878, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Rio Maior sob a matrícula n.º 1121, com o capital social
de 112 230 euros;

c) 74 820 acções, no valor nominal de 1 euro, representativas do
capital social da Conceição, Gomes & Pereira � Pecuária e Agri-
cultura, S. A., com sede na Estrada Nacional n.º 114 (Estrada de San-
tarém), na cidade, freguesia e concelho de Rio Maior, pessoa colec-
tiva n.º 502210478, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Rio Maior sob a matrícula n.º 1120, com o capital social de
74 820 euros;

d) 159 615 acções, no valor nominal de 1 euro, representativas
do capital social da Agro-Zambujo, S. A., com sede na Estrada de
Santarém, na cidade, freguesia e concelho de Rio Maior, pessoa co-
lectiva n.º 502130784, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Rio Maior sob a matrícula n.º 496, com o capital social
de 199 519 euros.

Relatório do revisor oficial de contas:

3 � As acções objecto deste relatório identificadas no ponto
anterior foram objecto de avaliação técnica por entidade indepen-
dente (BL&C � Auditores e Consultores, L.da), elaborada em Julho
de 1999. As ópticas de avaliação adoptadas foram:

a) No caso da exploração florestal foram utilizadas avaliações
independentes e da própria sociedade; e

b) No caso de explorações mistas, utilizada a óptica do valor
patrimonial, diferenciada na avaliação das explorações pecuárias, as
quais foram efectuadas pelo respectivo valor dos activos � aferidos
por terceiros ou, em alternativa, baseada no valor por porca
reprodutora instalada.

Complementarmente, para o conjunto de acções referidas nos
pontos 1 a 4 do parágrafo 2 anterior, o valor atribuído corres-
ponde (i) ao valor pelo qual foi recentemente transaccionado,
entre accionistas das respectivas sociedades, operações essas que
constituem referências de valor muito relevante, e (ii) a expres-
são percentual dos referidos lotes de acções nas estruturas socie-
tárias.

4 � Os critérios e metodologia de avaliação adoptados merecem
a minha concordância e, em consequência, é minha convicção que
os valores de avaliação das sociedades parametrizam o valor justo
das acções representativa do respectivo capital social.

5 � Tendo em consideração a materialidade, natureza e caracte-
rísticas dos activos identificados nos parágrafos do ponto 2 e aos
critérios de valorização efectuados, é minha convicção que o valor
atribuído aos bens descritos correspondem, pelo menos, (i) ao valor
nominal das participações sociais a subscrever e a realizar em espé-
cie no aumento de capital pelos acima referidos accionistas,
303 082 acções com o valor nominal de 303 082 000$ acrescido
(ii) do respectivo prémio de emissão, 486 518 340$12, ou seja, ao
montante total de 789 600 340$12:

Valor total a realizar
em espécie (incluindo

prémio de emissão)

297 781 156,50
24 254 753,39
24 254 753,39
24 254 753,39
24 254 753,39

394 800 170,06

789 600 340,12

Accionista

José da Conceição Inácio ...................
Sandra Maria Marques Inácio .............
Paula Maria Marques Inácio ...............
Susana Maria Marques Inácio .............
Paulo José Marques Inácio .................
Herdeiros de Silvino Correia Gomes ...

Número de acções
subscritas

196 140
15 153
15 153
15 153
15 153

177 342

434 094

 Número de acções
a realizar em espécie

114 301
9 310
9 310
9 310
9 310

151 541

303 082

Capital social a realizar
em espécie

114 301 000
 9 310 000
9 310 000
9 310 000
9 310 000

151 541 000

303 082 000

Prémio de emissão
a realizar em espécie

183 480 156,50
14 944 753,39
14 944 753,39
14 944 753,39
14 944 753,39

243 259 170,06

486 518 340,12
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6 � Dei conhecimento que o meu relatório tem a validade de 90 dias, pelo que, neste prazo, deverão celebrar a respectiva escritura.

Lisboa, 20 de Dezembro de 2000. � José Fernando Abreu Rebouta, revisor oficial de contas n.º 1023.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Quelhas S. C. Santos. 15606562

CINTOC � CONTABILIDADE, AUDITORIA
E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Estrada de Carvalhais, Carvalhais, Fráguas,
Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1224/010918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/010918.

Certifico que entre Leonardo Manuel Duarte Ferreira e mulher,
Ana Paula da Silva Mendes, casados sob o regime de comunhão de
adquiridos, residentes em Carvalhais, Fráguas, Rio Maior, foi cons-
tituída uma sociedade comercial por quotas com a denominação em
epígrafe, que se há-de reger pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CINTOC � Contabilidade, Au-
ditoria e Consultoria, L.da,  e tem a sua sede na Estrada de Carvalhais,
em Carvalhais, freguesia de Fráguas, concelho de Rio Maior.

2 � A sociedade poderá, mediante deliberação da gerência, deslo-
car a sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, no território nacional.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto contabilidade, auditoria e con-
sultoria fiscal, consultoria para os negócios e gestão de empresas.

2 � A sociedade poderá, em qualquer momento, associar-se com
terceiros, nomeadamente para tomar parte em agrupamentos com-
plementares de empresas e em agrupamentos complementares euro-
peus de interesse económico, consórcios ou associações em partici-
pação, e, bem assim, adquirir, originária ou subsequentemente, acções
ou quotas em sociedades de responsabilidade limitada, com objecto
igual ou diferente do seu, ou sujeitas a leis especiais.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é da
quantia de 10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 5000 euros, uma de cada um dos sócios.

2 � Por deliberação unânime dos sócios pode a sociedade exigir
prestações suplementares de capital até ao montante do décuplo do
capital social.

4.º

1 � Na cessão, total ou parcial, de quotas é reconhecido o direi-
to de preferência à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos à socie-
dade avisará esta e os restantes sócios, por carta registada com avi-
so de recepção, indicando a pessoa ou entidade interessada na aqui-
sição, sendo de 60 dias o prazo para a resposta.

5.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Acordo com o titular;

Valor de avaliação das acções a transferir

Accionista

José da Conceição Inácio ...................
Sandra Maria Marques Inácio .............
Paula Maria Marques Inácio ...............
Susana Maria Marques Inácio .............
Paulo José Marques Inácio .................
Herdeiros de Silvino Correia Gomes

Agro-Pecuária
Cangulo, S. A.

139 120 000,00
7 520 753,39
7 520 753,39
7 520 753,39
7 520 753,39

169 200 000,00

338 403 013,56

Agro-Pecuária
das Barreiras, S. A.

61 666 666,66
3 334 000,00
3 334 000,00
3 334 000,00
3 334 000,00

75 000 000,00

150 002 666,66

Conceição, Gomes
& Pereira, S. A.

41 668 000,00
8 333 000,00
8 333 000,00
8 333 000,00
8 333 000,00

75 000 000,00

150 000 000,00

Agro-Zambujo, S. A.

55 326 489,84
5 067 000,00
5 067 000,00
5 067 000,00
5 067 000,00

75 600 170,06

151 194 659,90

Total das entradas
em espécie

297 781 156,50
24 254 753,39
24 254 753,39
24 254 753,39
24 254 753,39

394 800 170,06

789 600 340,12

b) Falecimento do sócio titular, se os herdeiros, no prazo de 60 dias
após o falecimento, não nomearem o representante a que alude o
artigo seguinte;

c) Insolvência ou falência do sócio titular;
d) Arresto, arrolamento ou penhora de quota;
e) Venda ou adjudicação judicial;
f) Oneração da quota sem consentimento prévio da sociedade;
g) Se, em caso de divórcio do sócio titular, a quota vier a ser

adjudicada, em partilha, ao cônjuge.
2 � Em caso de amortização de quota, pode a assembleia geral

deliberar que a quota figure no balanço como quota amortizada e,
bem assim, deliberar que, em vez da quota amortizada, sejam criadas
uma ou várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou alguns
sócios ou a terceiros, bem como, e em alternativa, pode a assem-
bleia geral deliberar que as quotas dos outros sócios sejam proporci-
onalmente aumentadas.

6.º

Na morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios, a quota
permanecerá indivisa, nomeando os herdeiros um representante na
sociedade enquanto a referida quota não for adjudicada ou amortiza-
da nos termos do artigo anterior.

7.º

1 � A gerência e administração da sociedade ficam a cargo de um
gerente, a designar em assembleia geral, o qual poderá ou não aufe-
rir remuneração, ficando desde já nomeado gerente o sócio, Leo-
nardo Manuel Duarte Ferreira.

2 � A sociedade fica validamente obrigada, em quaisquer actos
ou obrigações, pela assinatura de um só gerente.

3 � Em ampliação dos poderes de gerência, a gerência poderá:
a) Adquirir, permutar, onerar ou alienar viaturas automóveis;
b) Adquirir, permutar, onerar ou alienar imóveis;
c) Tomar de arrendamento, de subarrendamento ou de trespasse

qualquer estabelecimento comercial ou industrial;
d) Trespassar, dar de arrendamento ou em subarrendamento qual-

quer estabelecimento comercial ou industrial;
e) Adquirir, onerar ou alienar participações noutras sociedades;
f) Confessar, desistir ou transigir em juízo e, bem assim, subscre-

ver e desistir de queixas-crime.
4 � Fica vedado à gerência vincular a sociedade em actos, do-

cumentos e obrigações, estranhos ao objecto da mesma, designada-
mente em fianças, abonações e actos semelhantes.

Assim o disseram e outorgaram, tendo declarado ainda que a so-
ciedade pode entrar imediatamente em actividade, para o que a ge-
rência fica desde já autorizada, nos termos da alínea b) do n.º 4 do
artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, a movimentar
a conta bancária relativa ao depósito das entradas em dinheiro
de capital, levantando todas as quantias de que necessitar para ocor-
rer às despesas com a constituição e registo e outros encargos
de instalação e do giro normal da sociedade, que são pode ela as-
sumidas.

Conferida, está conforme.

12 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15606341



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 298 � 27 de Dezembro de 200127 530-(194)

RUI PRUDÊNCIO DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 203/
780308; identificação de pessoa colectiva n.º 500740968.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15606783

MANUEL ARMANDO DA FONSECA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 578/
910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502492481.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

13 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15606929

VICTOR MACHADO SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 121/
720119; identificação de pessoa colectiva n.º 500300674.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15606910

GALERIA PRAÇA DO COMÉRCIO
RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1127/
001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505224160.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15606872

INTERBRITAS � SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE CALCÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 921/
970526; identificação de pessoa colectiva n.º 503883433.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15606830

ASTECRIO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 374/
850205; identificação de pessoa colectiva n.º 501558314.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15606724

CORTIMARCO � INDÚSTRIA DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 381/
850620; identificação de pessoa colectiva n.º 501499105.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15606791

BASTIR � INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 609/
910718; identificação de pessoa colectiva n.º 502593865.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15594157

BASTIR � INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 609/
910718; identificação de pessoa colectiva n.º 502593865.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15594165

PSICODENT � MEDICINA DENTÁRIA
E PSICOLOGIA CLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 636/
920228; identificação de pessoa colectiva n.º 502711671.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15594173

VITOVETE � AGRO PECUÁRIA, PRODUTOS QUÍMICOS
E DE NUTRIÇÃO, PRODUÇÃO ANIMAL E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 399/
860227; identificação de pessoa colectiva n.º 501612866.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1995, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15606805

AZEITES REAL SABOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1053/
990826; identificação de pessoa colectiva n.º 504647849.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15606902

ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 288/
810427; identificação de pessoa colectiva n.º 501144447.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15606937

TRIPINTURAS DE JOSÉ ROMÃO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 658/
920820; identificação de pessoa colectiva n.º 502824700.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15594190
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EFICASSE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 660/
920827; identificação de pessoa colectiva n.º 502833785.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15594203

SIBELCO PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 360/
840510; identificação de pessoa colectiva n.º 500409579.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15606708

JOÃO TEODORO MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 491/
890301; identificação de pessoa colectiva n.º 502114908.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15608000

FOTO BRITES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 657/
920819; identificação de pessoa colectiva n.º 502824662.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607372

FOTO BRITES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 657/
920819; identificação de pessoa colectiva n.º 502824662.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607070

TRANSAVE � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 632/
920206; identificação de pessoa colectiva n.º 502694114.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607496

GOMES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 484/
881222; identificação de pessoa colectiva n.º 502081830.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607410

MATELMOR � COMÉRCIO E MONTAGEM
DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 456/
880325; identificação de pessoa colectiva n.º 501955780.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607429

MOLA-MAIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 420/
861113; identificação de pessoa colectiva n.º 501740538.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607399

VIA RÁDIO � IMPRENSA E TELEVISÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 664/
920925; identificação de pessoa colectiva n.º 502847069.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607500

INTERGADOS � COMERCIALIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO
E PRODUÇÃO DE ANIMAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 468/
880718; identificação de pessoa colectiva n.º 502009187.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607488

ÁLVARO DA CONCEIÇÃO FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 470/
880729; identificação de pessoa colectiva n.º 502014466.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607577

RIBERIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 580/
910221; identificação de pessoa colectiva n.º 502505532.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607569

CASIMIRO MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 476/
060988.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607534

PREDIAL DELGADO REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 633/
920210; identificação de pessoa colectiva n.º 502696257.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607526

GOUCHA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 226/
790326; identificação de pessoa colectiva n.º 500829357.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607607

J. PEREIRA NOGUEIRA � CONSTRUÇÕES
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 373/
841204; identificação de pessoa colectiva n.º 501689427.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15606759

ALBERTO NOGUEIRA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 324/
820406; identificação de pessoa colectiva n.º 501279601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15606740

ANTÓNIO FILIPE NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 446/
871231; identificação de pessoa colectiva n.º 501914935.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15606686

J. HENRIQUES BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 325/
820416; identificação de pessoa colectiva n.º 501272542.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15606694

ABÍLIO CARREIRA SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 222/
790203; identificação de pessoa colectiva n.º 500821160.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15606775

GOMES & FETAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 193/
770924; identificação de pessoa colectiva n.º 500694273.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15606856

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 242/
791227; identificação de pessoa colectiva n.º 500890684.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607593

ESPAÇO 15 � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 667/
921006; identificação de pessoa colectiva n.º 502867833.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607585

SOGALITOS � EXPLORAÇÃO AVÍCOLA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 369/
840924; identificação de pessoa colectiva n.º 501477993.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15606961

CATARINA & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1070/
991222; identificação de pessoa colectiva n.º 504654330.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15594211

EDUARDO CASIMIRO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 93/
690331; identificação de pessoa colectiva n.º 500091013.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15606970

LOPES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 328/
820625.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15606953

JOÃO LINDO FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 273/
930621; identificação de pessoa colectiva n.º 501058370.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15606945

ASSIBETA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A EQUIPAMENTOS DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 676/
921116; identificação de pessoa colectiva n.º 502912774.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607453

TALHO G. HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 442/
870821; identificação de pessoa colectiva n.º 501870253.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607542

AGROCIMENTO � SOCIEDADE DE ARTEFACTOS
DA FREIRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 481/
881108; identificação de pessoa colectiva n.º 502060174.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607437

B. F. � DESPORTO E EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 631/
920204; identificação de pessoa colectiva n.º 502693550.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607461

HENRICARNES � SALSICHARIA TRADICIONAL
PORTUGUESA COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 634/
920212; identificação de pessoa colectiva n.º 502699175.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607518

DIAS SACRAMENTO & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 686/
930118; identificação de pessoa colectiva n.º 501972927.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607470

CANADAS � TRANSPORTES E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 684/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502913169.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2000, da sociedade em epígrafe.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Conceição Lúcio. 15594181

SARDOAL

ESCOLA DE CONDUÇÃO SARDOALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sardoal. Matrícula n.º 162/
011026; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/011026.

Certifico que entre Silvino Batista Traquina, casado com Maria
Jesus Salgueiro Batista Traquina na comunhão geral, João Fernando

de Carvalho Grácio, casado com Maria Artémia Silva Grácio na
comunhão geral, e António Carlos Silva Grácio, casado com Helena
Pinto Bernardino na comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Escola de Condução Sardoalense, L.da,
e tem a sua sede na freguesia e concelho do Sardoal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto escolas de condução e pilotagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, ou 1 002 410$, dividido em três quotas, sendo uma quota
do valor nominal de 2500 euros, ou 501 205$, pertencente ao só-
cio Silvino Batista Traquina, uma quota do valor nominal de
1750 euros, ou 350 844$, pertencente ao sócio João Fernando Car-
valho Grácio, e outra quota do valor nominal de 750 euros, ou
150 361$, pertencendo ao sócio António Carlos Silva Grácio.

ARTIGO 4.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, estando dependentes da
autorização da sociedade a cessão a terceiros, tendo esta e os sócios,
respectivamente, direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
todos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a as-
sinatura de qualquer um dos gerentes para obrigar a sociedade.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de carta registada com avi-
so de recepção, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 7.º

Por deliberação da maioria dos votos representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual a 20 vezes o capital social.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15178048

QUIMBELA � TECTOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sardoal. Matrícula n.º 163/
011026; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/011026.

Certifico que, entre Joaquim Maria Ferreira Meireles, divorciado,
e Maria Isabel dos Santos, divorciada, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma QUIMBELA � Tectos e Divisórias,
L.da, com sede na freguesia e concelho do Sardoal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto montagem e fabricação de tectos e
divisórias metálicos, acústicos e em pladur; indústria de construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, que corresponde a 1 002 410$, dividido em duas quo-
tas, sendo uma do valor nominal de 4000 euros, ou 801 920$, per-
tencente ao sócio Joaquim Maria Ferreira Meireles, e outra quota
do valor nominal de 1000 euros ou 200 482$, pertencendo à sócia
Maria Isabel dos Santos.

ARTIGO 4.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, estando dependentes da
autorização da sociedade a cessão a terceiros, tendo esta e os sócios,
respectivamente, direito de preferência.
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ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um dos
gerentes para obrigar a sociedade.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de carta registada com avi-
so de recepção, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 7.º

Por deliberação da maioria dos votos representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual a 20 vezes o capital social.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15178056

TOMAR

GRAVITAL � TORNEARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2039;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505776383; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/24102001.

Certifico que entre Vital Ferreira Joaquim e mulher, Graça Maria
da Silva Farinha Ferreira, casados na comunhão de adquiridos e
moradores na Rua Principal, 12-A, Torre, Casais, Tomar, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de GRAVITAL � Tornearia,
L.da, e tem a sede na Rua Principal, 12-A, Torre, freguesia de Ca-
sais, concelho de Tomar.

2.º

Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar sucursais, delegações ou outras formas de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto torneiro mecânico e fresador.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma quota do
sócio Vital Ferreira Joaquim, do montante de 2500 euros, e outra
quota da sócia Graça Maria da Silva Farinha Ferreira, no montante
de 2500 euros.

5.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, é exercida pelos dois sócios, bastando a assina-
tura apenas de um gerente para obrigar a sociedade, activa e passi-
vamente, e, bem assim, em juízo e fora dele.

6.º

É expressamente proibido a qualquer dos gerentes vincular a so-
ciedade em actos e contratos estranhos ao objecto da sociedade.

7.º

Na alienação das quotas, a sociedade tem sempre preferência, e depois
os sócios, não podendo as quotas ser cedidas a estranhos à sociedade, sem
consentimento desta.

8.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer dos sócios quando
esta for arrestada, penhorada ou objecto de qualquer outro procedi-
mento cautelar admitido em direito.

9.º

Em caso de amortização, salvo disposição legal em contrário, o
valor da amortização da quota será o resultado do último balanço
aprovado em assembleia geral.

10.º

A gerência fica desde já autorizada, mesmo antes do registo da
sociedade, a celebrar quaisquer negócios relativos ao giro comercial
da sociedade, bem como proceder ao levantamento das importânci-
as entradas em dinheiro efectuadas pelos sócios para realização do
capital social, a fim de a sociedade poder fazer face a despesas de
constituição e legalização da sociedade.

11.º

A gerência fica desde já autorizada a fazer levantamentos com
vista à aquisição de bens destinados a fazer face a bens indispensá-
veis ao início da actividade da sociedade.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15642127

CONITAC � TUBAGENS DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2036;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505771381; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 9/17102001.

Certifico que entre José Carlos Jimenez Castillo e Tomas Cubillo
Cueva, ambos solteiros, maiores, moradores, respectivamente, em
Málaga e Madrid, Espanha, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma CONITAC � Tubagens de Gás, L.da

2.º

1 � Tem a sede na Travessa da Carrasqueira, 3, 1.º, esquerdo, na
cidade e freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto montagem de instalação de tubagens
de gás.

4.º

O capital social é de 5000 euros e encontra-se dividido em duas
quotas: uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
José Carlos Jimenez Castillo, e a outra, no valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio Tomas Cubillo Cueva.

5.º

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

6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remuneradas ou não,
serão exercidas pelos sócios nomeados em assembleia geral, ficando
desde já nomeados gerentes os dois sócios, José Carlos Jimenez
Castillo e Tomas Cubillo Cueva.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a assinatu-
ra de qualquer um dos gerentes.

7.º

A divisão e cessão de quotas a não sócios, no todo ou em parte,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exigir outra forma,
são convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios com a
antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social realizado, que se encontra depositado no Banco Espí-
rito Santo, delegação de Tomar, para efectuar o pagamento das
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despesas de constituição e registo da sociedade e para aquisição de
equipamentos e material para o início de actividade.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613488

TUBEMON � TUBAGENS DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2037;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505771357; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/17102001.

Certifico que entre José Carlos Jimenez Castillo e Tomas Cubillo
Cueva, ambos solteiros, maiores, moradores, respectivamente, em
Málaga e Madrid, Espanha, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma TUBEMON � Tubagens de Gás, L.da

2.º

1 � Tem a sede na Travessa da Carrasqueira, 3, 1.º, esquerdo, na
cidade e freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto montagem de instalação de tubagens
de gás.

4.º

O capital social é de 5000 euros e encontra-se dividido em duas
quotas: uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
José Carlos Jimenez Castillo, e a outra, no valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio Tomas Cubillo Cueva.

5.º

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

6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remuneradas ou não,
serão exercidas pelos sócios nomeados em assembleia geral, fican-
do, desde já, nomeados gerentes os dois sócios, José Carlos Jimenez
Castillo e Tomas Cubillo Cueva.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a assinatu-
ra de qualquer um dos gerentes.

7.º

A divisão e cessão de quotas a não sócios, no todo ou em parte,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exigir outra forma,
são convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios com a
antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social realizado, que se encontra depositado no Banco Espí-
rito Santo, delegação de Tomar, para efectuar o pagamento das
despesas de constituição e registo da sociedade e para aquisição de
equipamentos e material para o início de actividade.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613496

EURESC � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1560;
identificação de pessoa colectiva n.º 503659746; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 9/12102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 400 000$ para 1 002 410$, e redenominação do capital
social em euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.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.

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

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613380

AMPERSIS � SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1309;
identificação de pessoa colectiva n.º 503087564; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 8/12102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 450 000$ para 1 503 615$, tendo, em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 7500 euros, dividido em três quotas de
2500 euros, duas do sócio Jorge Armando Fernandes e uma da sócia
Catarina Maria Batista Monteiro Marques Fernandes.

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

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12550400

AMPERSIS � SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1309;
identificação de pessoa colectiva n.º 503087564; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/12102001.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Rui
Manuel Rodrigues Abreu, por renúncia, em 2 de Outubro de 2001.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12550221

PERFIL � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 936; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502148527; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 10/12102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 450 000$ para 1 002 410$, e redenominação do capital
social em euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.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.

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

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613372

ANTÓNIO MENDES ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1670;
identificação de pessoa colectiva n.º 504030078.
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Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe a acta de aprovação das conta do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15642011

ELEDINA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 435; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500671494; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 7/23102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 400 000$ para 1 002 410$, e redenominação do capital
social em euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.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.

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

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15642070

CAFIDATA � EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1342;
identificação de pessoa colectiva n.º 503145416; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 3/23102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 600 000$ para 1 002 410$, e redenominação do capital
social em euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores da escrita, é de 5000 euros, e corresponde à soma de
três quotas: duas quotas de 1666,67 euros, pertencentes aos sócios
Paulo Jorge Santos Ferreira e Maria da Anunciação Pereira Matias
da Silva, respectivamente, e uma quota de 1666,66 euros, perten-
cente ao sócio Joaquim José Bessa Galhardo.

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

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15642062

CASA VIRGÍNIA � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1277;
identificação de pessoa colectiva n.º 503026344; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 8/23102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 440 000$ para 1 002 410$, e redenominação do capital
social em euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000 euros, e corresponde à soma de
três quotas, uma de 2272,73 euros, da sócia Virgínia de Jesus Gomes
Coelho Vieira Ferreira, outra de 2272,73 euros, do sócio António
Marques Vieira Ferreira, e outra de 454,54 euros, do sócio António
Rodrigues Gonçalves.

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

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15642089

TOMARPINTA � ACABAMENTOS E PINTURA
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1362;
identificação de pessoa colectiva n.º 503196070; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 9/23102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 500 000$ para 1 002 410$, e redenominação do capital
social em euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000 euros, e corresponde à soma de
cinco quotas iguais de 1000 euros, uma de cada um dos sócios.

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

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15642097

CARLOS & FILHO � PINTURA CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1519;
identificação de pessoa colectiva n.º 503553590; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 10/23102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 500 000$ para 1 002 410$, e redenominação do capital
social em euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000 euros, e corresponde à soma de
uma quota de 2500 euros, do sócio Caarlos Augusto de Jesus, e três
quotas de 500 euros, uma de cada um dos sócios Luís Filipe da Silva
Jesus, Carlos Manuel da Silva Jesus e Mafalda Sofia da Silva Jesus.

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

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15642100

LUÍS JOSÉ LUCAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 939; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502144882; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 4/16102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 1 000 000$ para 1 002 410$, e redenominação do capital
social em euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada e pertencentes uma a cada um dos sócios, Luís José
Lucas e José da Conceição Lucas.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613445

FRANCISCO A. VALENTE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 183; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500730768; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 12/16102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 600 000$ para 1 002 410$, e redenominação do capital
social em euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.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, Joaquim
Farinha Rodrigues e Maria Irene Gonçalves Custódio Rodrigues.

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

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613453

SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1282;
identificação de pessoa colectiva n.º 503038601; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 6/17102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 400 000$ para 1 002 410$, e redenominação do capital
social em euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel da Con-
ceição Pereira, e outra de 2500 euros, de Ana Maria Dias Pereira.

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

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613461

ANTÓNIO CARLOS, SOCIEDADE COMERCIAL
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 743; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501479341; inscrição n.º 7; número
e data da apresentação: 7/17102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 400 000$ para 1 002 410$, e redenominação do capital
social em euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais: uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Cândido
Pereira da Silva Duarte, e outra de 2500 euros, pertencente à sócia
Maria Filomena Lopes Pereira Duarte.

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

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613470

AUTOMÓVEIS DE ALUGUER MARQCITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2038;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505772272; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/17102001.

Certifico que entre António Marques da Silva, casado com Lídia
Fernandes Freitas na comunhão geral de bens, e Anabela Freitas da
Silva, casada com Mário Borges Dias na comunhão de adquiridos,
moradores em Santa Cita, Asseiceira, Tomar, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação Automóveis de Aluguer
Marqcita, L.da, tem a sua sede na Rua de João do Vale, 67, 1.º, Santa
Cita, freguesia de Asseiceira, concelho de Tomar.

2.º

A sociedade tem por objecto transporte não regular de passagei-
ros em veículos automóveis ligeiros em regime de aluguer.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e subs-
crito em dinheiro, já entrado na caixa social, e corresponde à soma
de duas quotas: uma de 4000 euros, pertencente ao sócio António
Marques da Silva, e uma de 1000 euros, pertencente à sócia Anabela
Freitas da Silva.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio António Marques da Silva, desde já designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, é suficiente a assinatura
do gerente ora designado.

5.º

É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade por ava-
les, fianças, assinaturas de favor ou quaisquer outros actos ou con-
tratos estranhos aos negócios sociais.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 20 vezes o do actual capital social.

7.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, será livre entre os só-
cios; a favor de estranhos carece do consentimento da sociedade,
que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades
ou prazos, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

9.º

Disposições transitórias

A gerência fica, desde já, autorizada a efectuar os levantamentos
necessários, da conta em que o capital social foi depositado, a fim
de custear as despesas de constituição e instalação da sociedade,
mesmo antes do registo definitivo do contrato, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pelos gerentes, nesse período. O valor
do acto para efeitos emolumentares é de 1 002 410$.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613500

NOBRE DINIZ � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2034;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505702797; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 12/15102001.
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Certifico que pela sócia única Florentina Maria Nobre Dinis,
viúva, moradora em Tomar, na Rua de Coimbra, 39, 1.º, direito, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Nobre Diniz � Confecções, Uni-
pessoal, L.da, tem a sua sede na Rua dos Moinhos, 26, 2300-
-575 Tomar, freguesia de São João Baptista, concelho de Tomar.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sede, dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, bem como abrir ou encerrar sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de pronto-a-
-vestir.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, equivalente a 1 002 410$, correspondente a uma quota
de igual valor nominal pertencente à única sócia, Florentina Maria
Nobre Diniz.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deci-
dido pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais geren-
tes a nomear.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura de um dos gerentes.
§ 2.º Fica, todavia, desde já nomeada gerente a sócia única, Flo-

rentina Maria Nobre Diniz.

ARTIGO 5.º

Fica autorizada a celebração de negócios entre o sócio único e a
sociedade; no entanto, tais negócios devem servir a prossecução do
objecto da sociedade.

ARTIGO 6.º

Sempre que as necessidades do exercício social o justifiquem, fica
desde já prevista a possibilidade de o sócio único estabelecer presta-
ções suplementares de capital até ao montante global máximo de
50 vezes o valor do capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas, e desde que, em sociedades por quotas, não fique na
situação de única sócia dessa sociedade.

ARTIGO 8.º

É livre e não dependente do consentimento da sociedade para se
tornar eficaz a cessão, total e parcial, de quotas, mas no caso da
cessão parcial esta será feita de acordo com as consequências pre-
vistas no artigo 270.º-D do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Devem ser designadas em acta as decisões do sócio único, relati-
vas a todos os actos para ao quais, nas sociedades por quotas em
regime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibe-
ração em assembleia geral.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613402

PÁRA-EQUIPA � PÁRA-QUEDAS E EQUIPAMENTOS
MILITARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1096;
identificação de pessoa colectiva n.º 502531630; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 10/02102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 1 500 000$ para 1 503 615$, e redenominação do capital

social em euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7500 euros, dividido em duas quotas iguais de
3750 euros, uma de cada sócio.

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

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15612627

POLICLÍNICA DIOGO DE ARRUDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 803; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501774663; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 12/18102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 600 000$ para 1 002 410$, e redenominação do capital
social em euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em quatro quotas iguais
de 1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Antó-
nio José da Silva Martins, Dirce Rodrigues Ferreira, Benedito Sam-
paio Ferreira e Maria Isabel Nunes dos Santos Costa.

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

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15642054

ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 451; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500522545; inscrição n.º 8; número
e data da apresentação: 8/18102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 600 000$ para 1 002 410$, e redenominação do capital
social em euros, tendo, em consequência, o artigo 4.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e é
formado por duas quotas iguais de valor nominal de 2500 euros cada
e pertencentes uma a cada um dos sócios, Paulo Jorge Faustino
Antunes e Nuno Miguel Faustino Antunes.

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

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15642046

PRADO ENERGIA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1905;
identificação de pessoa colectiva n.º 505217023.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe a acta de aprovação das contas do ano de 2000 e respectivos
documentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º do Có-
digo do Registo Comercial.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15642020
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MARÇAL, MARTINS & MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 405; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500612080; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 14/23102001.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 400 000$ para 1 002 410$, e redenominação do capital
social em euros, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais
de 2500 euros, uma de cada um dos sócios, José Mata Matias e El-
vira Delgado Matias.

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

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15642119

DECISIONMASTER � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E SUPORTE À DECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2035;
identificação de pessoa colectiva n.º P-505180952; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 20/15102001.

Certifico que entre José Pedro dos Santos Bernardo Gonçalves e
sua mulher, Margarida Rosa Santos Cordeiro Bernardo Gonçalves,
casados na comunhão de adquiridos, moradores na Póvoa de Santa
Iria, Vila Franca de Xira, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DECISIONMASTER � Siste-
mas de Informação e Suporte à Decisão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Chão de Maçãs, Gare, 97-A,
freguesia de Sabacheira, concelho de Tomar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de con-
sultoria e serviços de desenvolvimento de software. Implementação
e montagem de sistemas de informação, comunicação e formação e
de sistemas de suporte à decisão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4500 euros, titulada pelo sócio José Pedro dos Santos
Bernardo Gonçalves, e outra do valor nominal de 500 euros, titula-
da pela sócia Margarida Rosa Santos Cordeiro Bernardo Gonçalves.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

23 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613437

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE FANGARIFAU, S. A.

Sede: Palma, Santa Maria do Castelo, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula n.º 372/
921104; inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 3/011031.

Certifico que, com referência à sociedade supra, foi alterado o
artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração agrícola florestal, pe-
cuária ou cinegética de prédios rústicos ou urbanos, indústria de tu-
rismo rural e cinegética, em prédios próprios ou arrendados.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 10372172

PREMAD � PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS, S. A.
Sede: Horta da Grizanda, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula n.º 600/
010131; identificação de pessoa colectiva n.º 502312637; inscrição
n.º 22; número e data da apresentação: 105/980729.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra-
-indicada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas referentes ao exercício de 1997.

A Segunda-Ajudante, Maria Paula Molha Zacarias Rebelo Balona.
10372156

PREMAD � PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS, S. A.
Sede: Horta da Grizanda, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula n.º 600/
010131; identificação de pessoa colectiva n.º 502312637; inscrição
n.º 25; número e data da apresentação: 2/011031.

Certifico que, com referência à sociedade supra, foram alterados
os artigos 2.º, n.º 1, 4.º, n.º 1, e eliminados os artigos 33.º e 34.º,
passando os mesmos a ter a seguinte redacção:

2.º

1 � A sede social é na Horta da Grizanda, freguesia de Santiago,
concelho de Alcácer do Sal.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

4.º

1 � O capital social é de 895 000 euros, representado por
179 000 acções de valor nominal de 5 euros cada uma, completa-
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mente subscritas e realizadas, todas elas com direito a 1 voto da
mesma categoria.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 10372164

ALMADA

MAKURBE, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 482/
27102000; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
27102000.

Certifico que foi constituída a firma em epígrafe pelos sócios
Emanuel Henriques Varela Machado e Susana Paula Taborda de Brito
Machado, cujo contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de MAKURBE, Construções, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. João de Castro, 60,
2.º, freguesia e concelho de Almada.

2 � Mediante deliberação dos sócios a sociedade poderá criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação
social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto: obras públicas e construção civil;
compra e venda de bens móveis e imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim. A actividade de importação e exportação de merca-
dorias, nomeadamente materiais de construção, actividade de escri-
tórios de comissões, consignações e agências comerciais dessas mer-
cadorias.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação da gerência, a sociedade poderá livremente
adquirir e alienar participações de toda a espécie, associar-se ou in-
teressar-se por qualquer forma e com qualquer entidade, noutras
sociedades, empresas, agrupamentos complementares ou consórci-
os, existentes ou a constituir, seja qual for o seu objecto, tipo e lei
reguladora, bem como tomar parte e fazer-se representar nos res-
pectivos órgãos sociais e praticar todos os actos necessários para
tais fins.

ARTIGO 5.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, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos e condições que forem fixados pela assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios.
2 � A transmissão, total ou parcial, de quotas a terceiros depen-

de do consentimento da sociedade.
3 � Na cessão de quotas a estranhos, os sócios têm direito de

preferência na sua aquisição na proporção da sua participação social.
4 � A infracção ao disposto nos números anteriores torna inefi-

caz, quer em relação à sociedade, quer em relação aos sócios, a trans-
missão, total ou parcial, da quota em questão, sem prejuízo do dis-
posto na alínea e) do n.º 1 do artigo 7.º

5 � Em caso de falecimento de sócio, a respectiva quota não se
transmitirá aos sucessores do falecido, devendo a sociedade amortizá-
-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou por terceiro; a contra-
partida da amortização ou aquisição será equivalente ao valor nomi-
nal da quota.

ARTIGO 7.º

1 � Além do caso previsto no n.º 5 do artigo anterior, a socie-
dade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Acordo com o sócio;

b) Falência ou insolvência do titular da quota, judicialmente de-
clarada;

c) Penhora, arresto ou qualquer outro meio de apreensão judicial
da quota;

d) Oneração da quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Incumprimento pelo respectivo titular de qualquer das disposi-

ções deste pacto social, designadamente transmissão da quota com
violação do disposto no artigo 6.º, bem como das deliberações da
assembleia geral.

2 � O titular da quota de cuja amortização se tratar poderá votar
relativamente à deliberação sobre a amortização.

3 � A contrapartida da amortização da quota será o que para ela
resultar do último balanço aprovado à data da amortização.

ARTIGO 8.º

 1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, eleitos e livremente exonerados por deliberação dos só-
cios. Ficam desde já nomeados gerentes Emanuel Henrique Varela
Machado e Susana Paula Taborda de Brito e Machado.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for delibe-
rado pelos sócios.

3 � Os gerentes exercerão os poderes destinados a assegurar a
gestão e a representação da sociedade, com a observância da lei e
sem prejuízo das disposições dos presentes estatutos, e ainda dentro
dos limites que forem estabelecidos por deliberação dos sócios.

4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para os fins e com os poderes que constarem dos respec-
tivos instrumentos de representação, os quais serão outorgados pelo
gerente ou gerentes com poderes para obrigar a sociedade.

5 � Nos seus actos e contratos, a sociedade ficará obrigada:
a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Pela assinatura de um mandatário ou procurador da sociedade

com poderes bastantes, estabelecidos nos termos do n.º 4 deste ar-
tigo.

6 � Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 9.º

1 � Salvo se a lei impuser forma especial, a convocação das as-
sembleias gerais será efectuada por meio de cartas registadas, dirigi-
das aos sócios para os endereços constantes dos registos sociais e
expedidas com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar, mesmo por estra-
nhos, na assembleia geral, seja ordinária, extraordinária ou univer-
sal, ou em deliberações por escrito, mantendo-se válido o mandato
conferido para o efeito enquanto não for revogado.

3 � As deliberações dos sócios serão tomadas por maioria dos
votos.

ARTIGO 10.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � As contas do exercício encerrar-se-ão com referência a 31 de

Dezembro de cada ano e serão submetidas pela gerência à aprecia-
ção dos sócios, conjuntamente com o relatório de gestão e a pro-
posta sobre aplicação ou tratamento de resultados.

3 � Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem para o
fundo de reserva legal, sempre que a tal houver lugar, terão o desti-
no que lhes for dado em assembleia geral.

4 � Os sócios poderão deliberar a distribuição antecipada dos
lucros.

A Primeira-Ajudante, Filomena Almeida Santos. 13743589

O OUTRO LADO � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8309/
960612; identificação de pessoa colectiva n.º 503676942; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 15/961001.

Certifico que foi registada a seguinte alteração:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, os quais

passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e está dividido em quatro quotas iguais de 100 000$ cada
uma, uma de cada sócio.
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ARTIGO 5.º

A gerência e a administração da sociedade e a sua representação,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, será exercida por todos
os sócios, os quais ficam desde já nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, sendo
necessárias as assinaturas de três gerentes para vincular a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

§ único. É expressamente proibido aos gerentes vincular a socie-
dade em actos e contratos estranhos aos interesses sociais, designa-
damente em aceites e saques de letras de favor, prestar fianças, cau-
ções e outros semelhantes.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Ma-
ria Miranda Marrachinho. 02707659

MOITA

C. N. C. � CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida da Bela Rosa, 49, 1.º, direito,
2860  Alhos Vedros

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1529/
981217; identificação de pessoa colectiva n.º 504350455.

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

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 16639294

PASTELARIA BEM-HUR, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 24,
Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1143/
950718; identificação de pessoa colectiva n.º 503471194.

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

Conferida, está conforme.

5 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 08751587

CLAVE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
DE ALHOS VEDROS, L.DA

Sede: Praceta da Bela Rosa, 6, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 45/611023;
identificação de pessoa colectiva n.º 500064792.

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

Conferida, está conforme.

30 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, Germano dos
Santos Sousa. 15384322

MONTIJO

LUÍS VICENTE, L.DA

Sede: Rua de Santa Maria CCI 4601, Faias,
Santo Isidro de Pegões, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2774/
011024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/011024.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º Luís Armando Ferreira Vicente, casado com a segunda outor-
gante sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Santa Maria, CCI 4601, Faias, Santo Isidro de Pegões, Montijo;

2.º Lídia Maria Marques da Silva Vicente, casada com o primeiro
outorgante no indicado regime de bens e com ele residente.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Luís Vicente, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Maria, CCI 4601,
Faias, freguesia de Santo Isidro de Pegões, concelho do Montijo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em tauromaquia e agricultura,
comércio de animais vivos e de produtos agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5238 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2719 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social, e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 15997731

GALERIAS DE MÓVEIS E DECORAÇÕES RUMONTI, L.DA

Sede: Rua de José Joaquim Marques, 204, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1654/
920728; identificação de pessoa colectiva n.º 502819197; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 4/010907.

Certifico que foi registado a seguinte alteração parcial de pacto:

ARTIGO 3.º

2 � O capital, social integralmente realizado em espécie, é de 3
000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 1 500 000$, ambas pertencentes ao sócio, António da
Silva Fernandes Sécio.

Certifico que está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
15996212
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IMOCORK � CORTIÇAS E IMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Figueira da Vergonha, Apartado 51, Atalaia, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 75/
011019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/011019.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

E pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade unipessoal
por quotas, da qual é o único sócio, e que se regerá pelas cláusulas e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de IMOCORK � Cortiças e
Imóveis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Figueira da Vergonha,
apartado 51, Atalaia, freguesia da Atalaia, concelho do Montijo.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de cortiças,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, 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, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem remu-
neração conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincidindo todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Disposição transitória

O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital social
depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo de
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 15997758

VALRESI � RECICLAGEM E VALORIZAÇÃO
DE RESÍDUOS, L.DA

Sede: Rua de Santos Oliveira, 11, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2098/
960819; identificação de pessoa colectiva n.º 503731110; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/011027.

Certifico que foi registado o seguinte aumento de capital com
redenominação de capital.

3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de 33 333 euros
e 34 cêntimos, pertencentes ao sócio Carlos Urbano dos Santos
Carvalho e outra de 16 666 euros e 66 cêntimos, pertencente à sócia
Marie Carmen Delgado dos Santos Carvalho.

Certifico que está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16527542

NOGUEIRA & BARROCO, L.DA

Sede: Faias, Santo Isidro, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1097;
identificação de pessoa colectiva n.º 501739284; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 1/011027.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Apresentação n.º 1/011027.
Redenominação do capital com aumento.
O capital foi redenominado para 399 040 euros, dividido em qua-

tro quotas, uma de 249 400 euros, do sócio José Augusto Nogueira
e três de 49 880 euros, de cada um dos sócios, João Domingos Rego
Nogueira, Ana da Fonseca Rego Nogueira e Ana Cristina Rego No-
gueira.

Tendo, em consequência, o capital sido aumentado em 337$ por
incorporação de reservas.

(A redominação foi com base em acta.)

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10412352

IVONNE FLORES, L.DA

Sede: Quinta das Cepas, Estrada Nacional n.º 4, Santo Isidro
de Pegões, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2773/
011022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/011022.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

1.º Jacobus Theodorus Van Schie, casado sob o regime da separa-
ção de bens com Yvonne Anthonia Nicoletta Van Steekelenburg Van
Schie, Holanda, em Schenkeldijk 8, Maasdijk, e quando em Portu-
gal, residente na Quinta das Cepas, Estrada Nacional n.º 4, Santo
Isidro de Pegões, concelho do Montijo;

2.º Carolus Theodorus Maria Van Schie, casado sob o regime da
separação de bens com Jozina Jannetje Keijzer Van Schie, domiciliado
na Holanda, em Harteveldlaan 29, Honselersdijk, número de identi-
ficação fiscal 221137300;

3.º Willebrordus Martinus Anthonius Van Tol, solteiro, maior,
natural de Ter Aar � Holanda, na Holanda, em Dirk Thomasstraat,
13, Oud Ade, e quando em Portugal, domiciliado na referida Quinta
das Cepas.

E declararam que celebram, entre si, um contrato social sob a
forma de sociedade comercial por quotas, com a firma Ivonne Flo-
res, L.da

Documento complementar elaborado de harmonia com o disposto no
n.º 2 do artigo 64.º do Código no Notariado parte integrante da es-
critura exarada a fls. 14 e seguintes do livro n.º 132-F do 1.º Cartó-
rio Notarial de Santarém.

1.º

A sociedade adopta a firma Ivonne Flores, L.da, tem a sua sede na
Quinta das Cepas, Estrada Nacional n.º 4, freguesia de Santo Isidro
de Pegões, concelho do Montijo.

§ 1.º A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

§ 2.º Fica livremente autorizada a aquisição e subscrição pela so-
ciedade de participações em sociedades, inclusive com objecto dife-
rente, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
flores e plantas vivas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros e está representado por três quotas, uma de
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6000 euros do sócio Jacobus Theodorus Van Schie, uma de 2300 euros
do sócio Carolus Theodorus Maria Van Schie, e uma de 1700 euros
do sócio Willebrordus Martinus Anthonius Van Tol.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer nos termos e condições a estabelecer em assembleia
geral.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral , pertencente aos sócios Jacobus
Theodorus Van Schie e Willebrordus Martinus Anthonius Van Tol,
desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade nos seu actos e
contratos, é necessária a assinatura de um gerente, sendo necessária
a assinatura do gerente Jacobus Theodorus Van Schie para actos e
contratos de valor superior a 50 000 euros.

5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, quando permitida por lei,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento expresso da so-
ciedade, em primeiro lugar, e dos sócios não cedentes, em seguida,
que terão direito de preferência, pela ordem indicada.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescrever outras forma-
lidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 15996263

SOCIEDADE AGRÍCOLA DAS MEDROSAS, L.DA

Sede: Santo Isidro de Pegões, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1258/
890118; identificação de pessoa colectiva n.º 502110961; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 5/010927.

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

Apresentação n.º 5/010927.
Redenominação do capital com aumento.
O capital foi redenominado para 5000 euros, passando o sócio

Manuel Francisco Abobora Mendes a ter uma quota de 4750 euros e
a sócia Felismina Maria Rodrigues a ter uma quota de 250 euros,
tendo o capital sido aumentado em 602 410$. (Redenominação com
base em acta.)

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 15996255

ALDOMONTI � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Estrada do Seixalinho, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1795/
938030; identificação de pessoa colectiva n.º 503056995; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data da
apresentação: 6 e 9/010814.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 6/010814 � Averbamento n.º 1.
Exoneração de Domingos de Jesus Gomes Dias, de gerente, por

renúncia, em 7 de Agosto de 2001.

Apresentação n.º 9/010814.
Alteração dos artigos 4.º e 5.º que ficam com a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 25 000 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Cândido Fuste Ferreira
Ferra e Albino João Jorge Miranda.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, Cândi-
do Fuste Ferreira Ferra e Albino João Jorge Miranda, desde já no-
meados gerentes.

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

Certifico que está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegí-
vel.) 16526619

MONTILUGUER � TRANSPORTES DE ALUGUER, L.DA

Sede: Transversal à Rua de Sacadura Cabral, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2346/
981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504276174; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 2 e 3/011004.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 2/011004 � Averbamento n.º 1.
Exoneração dos administradores Vítor Manuel Dias Chitas por

renúncia, em 17 de Julho de 2001 e de Vasco Júlio Morão Teixeira
Lino, por renúncia, em 20 de Julho de 2001, com efeito a partir de
31 de Agosto de 2001.

Apresentação n.º 3/011004.
Nomeação de Carlos Alberto Guerreiro Venturinha, casado, Rua

de Moçambique, 101, Aires, como administrador, em 27 de Julho,
por cooptação.

Certifico que está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
15996077

CERÂMICO PEDROSA AMADO & IRMÃO, L.DA

Sede: Alto Estanqueiro, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 566/
651002; identificação de pessoa colectiva n.º 500062030; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 3 e 4/010828.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 3/010828 � Averbamento n.º 1.
Exoneração de Manuel Pedrosa Amado e Maria Manuela Lagoa

de Sousa Amado, de gerentes, por destituição, em 12 de Abril de
2000.

Apresentação n.º 4/010828 � Averbamento n.º 1.
O sócio Paulo Jorge Lagoa de Sousa Amado é actualmente divor-

ciado.

Certifico que está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16527410

APLIMÁTICA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Sede: Quinta Barronas, Alto Estanqueiro, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2126;
identificação de pessoa colectiva n.º 502793163; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 2/010831.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 2/010831.
Alteração parcial de pacto.
Alterado o artigo 1.º
Sede: Quinta Barronas, Alto Estanqueiro, Montijo.

Certifico que está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
15764391
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INFORFAIAS � INFORMATIZAÇÃO CONTABILÍSTICA
DE FAIAS, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 107-A, Faias, Santo Isidro,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1291/
890418; identificação de pessoa colectiva n.º 502149825; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 2/010822.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial de pacto com aumento:

3.º

O capital social é de 20 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas: três de 5000 eurosn
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Conceição Gamito
Rodrigues, Ricardo Rodrigues Charneca e Sandra Carla Rodrigues
Pinto, uma de 199 euros e 52 cêntimos e outra de 4800 euros e 48
cêntimos, ambas pertencentes à sócia Susana Raquel Rodrigues Pin-
to.

Certifico que está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16527372

AUTO MONTIJENSE � REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de João Pedro Iça, Páteo Gaspar, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2738/
010720; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5;
números e data das apresentações: 6, 7 e 8/010831.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 6/010831� Averbamento n.º 1.
Exoneração de Isilda Barata Simões Mocho e Júlio João Sousa

Mocho, de gerentes, por renúncia, em 29 de Agosto de 2001.

Apresentação n.º 7/010831.
Nomeação de Custódio Manuel de Sousa Valério e Paulo Alexan-

dre Silva Gonçalves, como gerentes, em 21 de Agosto de 2001.
Alteração parcial.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Custódio Ma-
nuel de Sousa Valério e Paulo Alexandre Silva Gonçalves.

ARTIGO 4.º

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta dos dois gerentes.

Certifico que está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
15996182

SNACK-BAR SANDIVIT, L.DA

Sede: Bastos, 32, Bairro das Areias, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2765/
010924; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010924.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Maria Vítória Martins dos Santos, casada com Humberto Fer-

nando Campinas sob o regime de comunhão de adquiridos, residente
na Rua do Dr. António Campos Ferreira Trindade, lote 151, rés-do-
chão, esquerdo, Montijo;

2.º Sandra Isabel Martins dos Santos, solteira, maior, residente na
Rua de Palmira Bastos, 32, Bairro das Areias, Montijo.

E pelas outorgantes foi dito que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Snack-Bar Sandivit, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Palmira Bastos, 32,

Bairro das Areias,  freguesia e concelho do Montijo.
3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-

cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
to de restaurante com lugares ao balcão, snack-bar, café e pastela-
ria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeadas as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A sessão de quotas a não sócios depende do consentimento
da sociedade.

2 � A sociedade terá sempre o direito de preferência na cessão
de quotas.

3 � O direito de preferência será deferido pela sociedade aos
sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 16527550

LUSOPINHAL � INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Sede: Rua de Baltazar Manuel Valente, 7-A, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2771/
011012; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011012.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Vítor Manuel Pola dos Santos, casado com a segunda outor-

gante sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua de
São Francisco Xavier, 4, 3.º, Pinhal Novo;

2.º Maria Luísa da Costa Fragoso Paulino dos Santos, casada com
o segundo outorgante no indicado regime de bens, e com ele resi-
dente.
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E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de LUSOPINHAL � Instalações
Especiais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Baltazar Manuel Va-
lente, 7-A, freguesia e concelho do Montijo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalações de redes de gás,
águas, electricidade, aquecimento central e ar condicionado. Comér-
cio de equipamentos e prestação de serviços no âmbito do objecto
e assistência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Luísa da Costa Fra-
goso Paulino dos Santos; e uma do valor nominal de 4000 euros,
pertencente ao sócio Vítor Manuel Pola dos Santos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Vítor Manuel Pola
dos Santos.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 15996204

MONTICÓPIA, CENTRO DE CÓPIAS, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 21, 2.º, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2764/
010920; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010920.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Augusto Manuel Martins Moreira, casado com a segunda ou-

torgante sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Ave-
nida de D. Afonso Henriques, 21, 2.º, Montijo;

2.º Georgina Rita Grandão Bernardo Moreira.
E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma socie-

dade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Monticópia, Centro de Có-
pias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Afonso Hen-
riques, 21, 2.º, freguesia e concelho do Montijo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centro de cópias, desenho,
papelaria e tratamento de imagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 4500 euros, pertencente ao sócio Augusto Manuel Martins
Moreira; e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Georgina Rita Grandão Bernardo Moreira.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parci-
almente, em participação dos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Augusto Manuel
Martins Moreira.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 16527860

S. B. M. I. II � CONSULTORIA E GESTÃO
EM SEGURANÇA, L.DA

Sede: Rua dos Correios, lote 27, 1.º, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2768/
011001; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/011001.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º João Miguel Ribeiro Pereira, solteiro, maior, residente na Rua

do Brasil, lote 19, 3.º frente, no Pinhal Novo, no concelho de Pal-
mela.

2.º Luís Francisco António, casado com Maria de Fátima Ventura
Grelado sob o regime de separação de bens, residente na Rua do
Salineiro, lote 2, rés-do-chão, direito, em Alcochete.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de S. B. M. I. II � Consultoria
e Gestão em Segurança, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Correios, lote 27, 1.º
esquerdo, freguesia e concelho do Montijo.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de consultoria e
gestão para a segurança.

ARTIGO 3.º

O capital social desta sociedade é de 1 002 410$, encontra-se
integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 801 928$, pertencente ao sócio
João Miguel Ribeiro Pereira; e uma do valor nominal de 200 482$,
pertencente ao sócio Luís Francisco António.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere ao sócio não cedente.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de, custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 16527577

RESTAURANTE KALULÚ, L.DA

Sede: Rua de Bernardo Santareno, 87, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2769/
011004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011004.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
Fausto Tavares de Carvalho Simões e mulher, Celeste Augusta Oli-

veira Ferreira Carvalho Simões, casados sob o regime de comunhão
de adquiridos, residente na Rua de Bernardo Santareno, 87, no Mon-
tijo.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos bilhetes
de identidade.

E pelos outorgantes foi dito que pela presente escritura, consti-
tuem entre si uma sociedade comercial por quotas nos termos cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Restaurante Kalulú, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bernardo Santareno,
87, no Montijo, freguesia e concelho do Montijo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante e
snack; comércio, importação e exportação, distribuição de equipa-
mentos, matérias-primas e produtos alimentares. Agro pecuária. La-
vandaria, engomadaria e limpeza de instalações.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 15996190

DECLAUD � CLIMATIZAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Cristóvão Colombo, Lote 87, 1.º, frente,
Bela Vista, Afonsoeiro, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2767/
011001; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/011001.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Délio Henriques Gomes, casado sob o regime de comunhão de

adquiridos, com a segunda outorgante, residente na Rua de Cristó-
vão Colombo, lote 87, Bela Vista, Montijo;

2.º Claudine Dias Gomes, casada.
E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma socie-

dade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DECLAUD � Climatizações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cristóvão Colombo,
lote 87, 1.º, frente, Bela Vista, freguesia do Afonseiro, concelho do
Montijo.

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, agências, ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalações eléctricas, instala-
ções de equipamentos de climatizações, aspiração central, energia
renovável, aquecimento e tratamento de águas; assistência técnica.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio, Délio Henriques
Gomes.
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ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mes-
mo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os
actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 16527569

ROUPEIROS JOIA, L.DA

Sede: Estrada do Pau Queimado, Afonsoeiro, 204, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2101/
960905; identificação de pessoa colectiva n.º 503722308; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 6/010925.

Certifico que foi registado o seguinte: Aumento de capital e rede-
nominação.

3.º

O capital social é de 300 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 150 000 euros
cada, pertencendo uma e uma a cada um dos sócios, Nuno dos Reis
Pereira e Faustino Dias Pinto.

Certifico que está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16527771

CONSTRUÇÕES ADELINA AMOROSO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Luís Calado Nunes, 15, bloco 5, 4.º, esquerdo,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 74/
011001; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/011001.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Adelina
Maria Mendes Amoroso, solteira, maior, residente na Rua de Luís
Calado Nunes, 15, bloco 5, 4.º esquerdo, Montijo.

Declarou que pela presente escritura constitui uma sociedade uni-
pessoal que se passa a reger pelos artigos seguintes:

1.º

 A sociedade adopta a firma de Construções Adelina Amoroso,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Luís Calado Nunes, 15,
bloco 5, 4.º, esquerdo, freguesia e concelho do Montijo.

2.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado, sendo titular da única quota a sócia Adelina Maria Mendes
Amoroso.

3.º

 O objecto social consiste em construção de edifícios.

4.º

A sócia Adelina Maria Mendes Amoroso, é desde já nomeada
gerente, sendo a sua assinatura necessária e suficiente para vincular
a sociedade.

5.º

São autorizados os negócios jurídicos da sócia única com a socie-
dade sirvam à prossecução do objecto desta.

6.º

A sociedade poderá fazer parte de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu bem como de agrupamentos complementa-
res de empresas.

7.º

A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral, bem
como efectuar prestações suplementares de capital até 10 vezes o
capital social à data da deliberação.

Que independentemente do registo definitivo da sociedade, fica a
gerente desde já autorizada a movimentar e levantar do Banco
Espirito Santo, S. A., o capital social ali depositado em nome da
firma a fim de fazer face às despesas com esta escritura sua publica-
ção e registo, bem como para custear quaisquer despesas com a ins-
talação da sociedade, e aquisição de bens e equipamentos.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 16527283

ARMINDO CALHAU, L.DA

Sede: Rua da Guiné, 50, rés-do-chão, direito, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2770/
011009; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011009.

 Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ar-
mindo Gaspar Calhau e sua mulher, Graciete Maria Ricardo Calhau,
casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes na Rua
da Guiné, 50, rés-do-chão, direito, no Montijo.

Disseram os outorgantes que pela presente escritura, celebram
entre si, um contrato de sociedade comercial por quotas, que se irá
reger pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Armindo Calhau, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Guiné, 50, rés-do-chão, direito, freguesia de
Afonsoeiro, concelho do Montijo.

§ único. Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de mercadorias.

3.º

O capital social é de 49 879 euros e 79 cêntimos, correspondente
a 10 000 000$, integralmente realizado em dinheiro e dividido em
duas quotas iguais de 24 939 euros e 89 cêntimos, pertencendo uma
a cada um dos sócios.

4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral compete a ambos
os sócios, desde já nomeados gerentes.

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

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém, a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência fica, desde já, autorizada a celebrar qualquer negócio
jurídico em seu nome, podendo proceder ao levantamento das en-
tradas realizadas para pagamento de equipamentos a adquirir, para
despesas de constituição da sociedade, registo e outras.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 16527895
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SETUCENTER � ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO
DE CENTROS COMERCIAIS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Tiago, 113, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2776/
010925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010925.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre:
1.º Teodoro Bartolomeu Neto Gomes Alho;
2.º Tiago Manuel da Nóbrega Themudo Gallego, Pluripal, SGPS,

S. A., com sede no Montijo, na Rua de Manuel Tiago, 113;
3.º NECSOGAL � Empresa Imobiliária Unipessoal, L.da;
4.º Filo, S. A., com sede em Barcelona, na Avenida Diagonal, 523,

21.º
Declaram os outorgantes nas suas invocadas qualidades:
Que, pela presente escritura, no uso dos seus respectivos poderes,

constituem entre o primeiro, o segundo e as sociedades suas repre-
sentadas uma sociedade comercial do tipo de sociedade anónima;

Que a sociedade adopta a denominação SETUCENTER � Admi-
nistração e Exploração de Centros Comerciais, S.A.;

Que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SETUCENTER � Admi-
nistração e Exploração de Centros Comerciais, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Tiago, 113,
freguesia e concelho do Montijo.

2� O conselho de administração pode deliberar deslocar a sede
dentro do concelho ou para concelho limítrofe, bem como deliberar
a abertura e encerramento de quaisquer sucursais, filiais, delegações,
agências, escritórios ou quaisquer outras formas de representação,
em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a promoção, construção, admi-
nistração e exploração de centros comerciais.

2 � Por deliberação do conselho de administração a sociedade
poderá subscrever ou adquirir participações em sociedades, consór-
cios ou agrupamentos de empresas de objecto diferente do seu.

CAPÍTULO II

Capital social, prestações acessórias, acções
e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros e está representado por 10 000 acções
com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 �  Nos aumentos de capital em dinheiro os accionistas gozam
do direito de preferência na subscrição de novas acções.

3 � As acções serão nominativas, podendo revestir a forma es-
critural ou titulada, sendo neste caso representadas por títulos de 1,
5, 10, 50, 100, 500, 1000 ou 10 000 acções.

4 �  Os títulos representativos das acções serão assinados por
dois administradores, podendo as assinaturas ser apostas por chan-
cela ou por quaisquer outros meios mecânicos ou informáticos.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão de acções está dependente do consentimento
da sociedade, o qual deverá ser concedido ou recusado no prazo de
60 dias, sob pena de se considerar automática e inilidivelmente con-
ferido tal consentimento. No respectivo pedido, a dirigir ao conse-
lho de administração, o accionista transmitente deverá identificar o

transmissário, a contrapartida acordada, bem como as condições de
pagamento e tempo de concretização.

2 � Recebido o pedido de autorização, o conselho de administra-
ção promoverá as diligências necessárias para a convocação da as-
sembleia geral, para deliberação sobre este assunto.

3 � Sob pena de o consentimento ser igualmente tido por con-
ferido, caso a sociedade negue o consentimento à projectada trans-
missão deverá obrigatoriamente fazer acompanhar a notificação ao
accionista transmitente de uma proposta de aquisição das acções em
causa, pelo valor por este inicialmente comunicado ao conselho de
administração para efeitos da obtenção do consentimento; tratan-
do-se de transmissão a título gratuito, ou provando a sociedade que
naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo
valor real, determinado nos termos previstos no artigo l05.°, n.° 2,
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 � Obtido expressa ou tacitamente o consentimento da socie-
dade à projectada transmissão, os demais accionistas gozam do di-
reito de preferência, competindo ao accionista transmitente notifi-
car o conselho de administração de que pretende concretizar a
consentida transmissão, informando-o sobre a identificação do trans-
missário, a contrapartida acordada, bem como as condições de pa-
gamento e tempo de concretização.

2 � Competirá à sociedade notificar no prazo de três dias úteis
os demais accionistas sobre a projectada transmissão, devendo estes
no prazo de oito dias informar por escrito a sociedade, por via do
conselho de administração, sobre se pretendem exercer a preferên-
cia sobre a totalidade das acções previstas transmitir.

3 � Havendo mais do que um accionista a pretender preferir,
será feito rateio das acções submetidas à preferência por todos os
interessados, na proporção das acções da sociedade por eles detidas
à data em que para eles foi expedida a notificação para preferirem.

4 � Com vista a assegurar a oponibilidade do direito de preferên-
cia face a terceiros, compete à sociedade providenciar a transcrição
do presente artigo nos títulos representativos das acções sujeitas a
preferência ou, no caso de acções escriturais, nas respectivas contas
de custódia.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir e alienar acções e obrigações próprias
nos termos e limites da lei.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções representativas do
respectivo capital social, sem o consentimento do seu titular, nas
seguintes situações:

a) Nos casos em que as mesmas sejam adquiridas por sucessão por
morte do anterior titular que seja pessoa singular;

b) Quando seja declarada a falência do respectivo titular ou for
proferido despacho de

prosseguimento da acção em processo de falência ou de recupera-
ção de empresas relativo ao titular;

c) Quando seja promovida a venda judicial ou extrajudicial das
acções a amortizar; em processo de execução dirigido contra o res-
pectivo titular, ou venham estas a ser adquiridas por terceiro por
qualquer desses modos.

2 � Compete à assembleia geral deliberar sobre a amortização,
no prazo de 120 dias subsequentes à data em que a sociedade tome
conhecimento da ocorrência de qualquer das situações referidas no
número anterior.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor real, determina-
do nos termos do artigo 105.°, n.° 2, do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral a sociedade poderá
emitir qualquer tipo de obrigações para as quais esteja legalmente
habilitada.

2 � São exigíveis aos accionistas prestações acessórias pecuniá-
rias não remuneradas, na proporção das respectivas participações
no capital social, até ao montante global de 5 000 700 euros, que
seguirão o regime e condições de reembolso legalmente estabeleci-
dos para as prestações suplementares.
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CAPÍTULO III

Deliberações dos accionistas

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direi-
to a voto, cabendo um voto a cada 100 acções.

2 � Para efeitos de poder participar em assembleia geral cada
accionista deverá ter as acções com base nas quais se apresenta a
participar na assembleia geral desde o quinto dia útil anterior ao da
reunião da assembleia geral:

a) Tratando-se de acções tituladas nominativas, averbadas em seu
nome no livro de registo da sociedade ou,

b) Tratando-se de acções escriturais, averbadas em seu nome em
conta de títulos, junto de intermediário financeiro autorizado a exer-
cer a custódia de títulos.

3 � Os accionistas titulares de menos de 100 acções apenas po-
derão intervir e participar na assembleia geral caso se agrupem com
vista a atingirem o número mínimo de acções, fazendo então repre-
sentar-se por um deles.

4 � Os titulares de obrigações não poderão participar nem estar
presentes na assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A representação voluntária de qualquer accionista em assem-
bleia geral poderá ser cometida a qualquer outro accionista ou a pessoa
à qual lei imperativa o permita ou, tratando-se de pessoa colectiva,
a quem o respectivo órgão de representação para o efeito nomear.

2 � Os instrumentos de representação voluntária de accionistas
em assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao
presidente da mesa.

ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e por um secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre os accio-
nistas ou não, por quatro anos, sendo sempre permitida a reeleição
por uma ou mais vezes.

2 � Caso o conselho de administração delibere designar um se-
cretário da sociedade, caberá a este substituir definitivamente no res-
pectivo cargo e funções o secretário eleito nos termos do número
anterior.

ARTIGO 13.º

1 � Em primeira convocação a assembleia geral só poderá deli-
berar quando nela estejam presentes ou representados accionistas que
detenham, pelo menos, 80% do total das acções com direito de voto.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral poderá deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados.

ARTIGO 14.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos apurados em cada reunião, sem prejuízo do disposto
no número seguinte.

2 � Serão tomadas por maioria correspondente a 80% dos votos
apurados em cada reunião as deliberações relativas às seguintes ma-
térias:

a) Limitação ou supressão do direito de preferência nos aumentos
de capital;

b) Concessão e recusa do consentimento para a transmissão de
acções nominativas;

c) Distribuição de dividendos;
d) Distribuição de reservas disponíveis;
e) Remuneração dos membros do conselho de administração;
f ) Nomeação, renovação ou destituição dos auditores da socie-

dade;
g) Chamamento de prestações acessórias ou suprimentos;
h) Todos os demais casos em que a lei exija maioria qualificada.

CAPÍTULO IV

Concelho de administração

ARTIGO 15.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por sete membros eleitos em assembleia

geral por períodos de quatro anos, e reelegíeis uma ou mais vezes.
2 � O conselho de administração designará de entre os seus

membros o respectivo presidente.
3 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser caucio-

nada no montante e por alguma das formas permitidas por lei. Esta
caução poderá ser dispensada ou alterada por deliberação da assem-
bleia geral que proceder à eleição.

ARTIGO 16.º

1 � Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão de sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre todos os
assuntos e praticar todos os actos legalmente considerados como de
exercício de poderes de gestão.

2 � O conselho de administração poderá delegar parte dos seus
poderes em um ou vários administradores-delegados ou numa comis-
são executiva constituída por um número ímpar de membros.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo seu Presidente ou por dois vogais, mas entre cada reunião
não poderão medear mais de seis meses; a convocação será feita
verbalmente ou por escrito, mas revestirá sempre esta forma quan-
do as matérias a tratar sejam as especificadas nas alíneas e), f),  j) e
m) do artigo 406.° do Código das Sociedades Comerciais.

2 � O conselho de administração só pode validamente deliberar
desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus mem-
bros, podendo qualquer administrador impedido de comparecer à
reunião votar por correspondência ou fazer-se representar por ou-
tro administrador.

3 � Os votos por correspondência serão exercidos e os poderes
de representação serão conferidos por carta ou qualquer outro meio
de comunicação escrita dirigida ao presidente.

4 � As deliberações do conselho de administração devem ser
tomadas por maioria de cinco membros.

ARTIGO 18.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um só administrador como tal mandatado

em acta do conselho de administração para a prática de determina-
dos actos ou categoria de actos;

b) Pela assinatura conjunta de um administrador e de um procura-
dor mandatado para a prática de determinados actos ou categoria de
actos;

c) Pela assinatura de um dos administradores-delegados, dentro dos
limites dos poderes delegados;

d) Pela assinatura de um procurador, nos termos do respectivo
instrumento de procuração.

ARTIGO 19.º

()s administradores serão remunerados pelo modo estabelecido pela
assembleia geral ou por uma comissão de remunerações composta
por três accionistas especialmente eleitos pela assembleia geral.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 20.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, ambos revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia
geral por períodos de quatro anos e reelegíeis uma ou mais vezes.

ARTIGO 21.º

O fiscal único e respectivo suplente serão remunerados pela for-
ma que assembleia geral ou a comissão de remunerações determinar,
no respeito pela legislação aplicável.

CAPÍTULO VI

Secretário da sociedade

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração poderá deliberar designar um
secretário da sociedade.
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2 � O secretário da sociedade será designado pelo período coin-
cidente com o mandato do conselho de administração, podendo ser-
lhe atribuídas as competências da lei.

CAPÍTULO VII

Exercício social e distribuição de resultados

ARTIGO 23.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 24.º

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de
deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei,
terão a aplicação que a assembleia geral deliberar, podendo os mes-
mos ser, ou não, no todo ou em parte distribuídos pelos accionistas.

 2 � No decurso de um exercício poderão ser feitos aos accionis-
tas adiantamentos sobre lucros, desde que:

a) O conselho de administração, com o consentimento do fiscal
único, delibere o adiantamento;

b) A deliberação do conselho de administração seja precedida de
um balanço intercalar, elaborado com a antecedência máxima de
30 dias e certificado pelo fiscal único, que demonstre a existência
nessa ocasião de importâncias disponíveis para os aludidos adianta-
mentos, que deverão observar, no que for aplicável, as regras dos
artigos 32.º e 33.º do Código das Sociedades Comerciais, tendo em
conta os resultados verificados durante a parte já decorrida do exer-
cício em que o adiantamento é efectuado;

c) Seja efectuado um só adiantamento no decurso de cada exercí-
cio e sempre na segunda metade deste;

d) As importâncias a atribuir como adiantamento não excedam
metade das que seriam distribuíveis, referidas na alínea b).

CAPÍTULO VIII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

A Sociedade dissolve-se, além dos casos e nos termos da lei, por
deliberação da assembleia geral tomada por maioria de 80% dos votos
correspondentes à totalidade do capital social com direito a voto.

ARTIGO 26.º

A liquidação do património em consequência da dissolução da
sociedade será feita extrajudicialmente através de uma comissão li-
quidatária constituída pelos administradores em exercício, se a as-
sembleia geral não deliberar de outro modo.

Disseram ainda os outorgantes:
Que ficam desde já designados para o quadriénio 2001-2004, os

seguintes membros dos órgãos sociais:
Assembleia geral: presidente, Emídio Manuel da Costa Catum, ca-

sado, residente na Rua do Pintor Augusto Júlio, lotes 15 e 16, Setú-
bal;

Conselho de administração: presidente, Teodoro Bartolomeu Neto
Gomes Alho, casado, residente em Santana, freguesia de Castelo,
concelho de Sesimbra; vogais: Tiago Manuel da Nóbrega Themudo
Gallego, casado, residente na Rua do Professor Simões Raposo, 8,
10.º, esquerdo, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa; FILO, S.A.,
representada por Pedro Víñolas Serra, casado, residente em Calle
Comte Borrel, 181, 2.º, concelho de Barcelona, Espanha; CONGER,
S.A., sociedade constituída em conformidade com as leis do Reino
de Espanha, com sede em Barcelona, na Avenida Diagonal, 523,
21.º, representada por Claude Dion, casado, residente em Calle Aba-
dessa Olzet, 14, Barcelona; VIENA INMUEBLES, S. A., sociedade
constituída em conformidade com as leis do Reino de Espanha, com
sede em Barcelona, na Avenida Diagonal, 523, 21.º, representada
por Adrian Orbea, casado, residente em calle Gerardo Armesto, 2-8,
Vitória; Francisco Pina Illana, cidadão do Reino de Espanha, casa-
do, natural de Valência, com domicílio na Avenida de Europa, 18,
Parque Empresarial La Moraleja, Alcobendas, Madrid, e Luis Cid
Calzada, cidadão do Reino de Espanha, casado, natural de Salamanca,
com domicílio no Parque Empresarial La Moraleja, Alcobendas,
Madrid;

Fiscal único: Dr. José Faustino Ferreira Lopes, casado, com do-
micílio na Rua de António Saúde, 18, 4.º, direito, em Lisboa, revi-
sor oficial de contas n.º 450; suplente: Dr. Norberto Virgílio Máxi-
mo de Sousa, casado, com domicílio na Rua das Pedralvas, n.º 21,
rés-do-chão, direito, em Lisboa, revisor oficial de contas n.º 35.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 16527518

SITIS � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Estrada do Pau Queimado, Afonsoeiro, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1584/
870708; identificação de pessoa colectiva n.º 501859845; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 4, 6 e 8/010322.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 4/010322 � Averbamento n.º 1.
Exoneração de Henrique Carlos Pinto Elvas Martins Cabrita, de

gerente, por renúncia, em 28 de Dezembro de 2000.

Apresentação n.º 6/010322 � Averbamento n.º 2.
Exoneração de Luís Manuel Pinto Elvas Martins, de gerente, por

renúncia, em 28 de Dezembro de 2000.

Apresentação n.º 8/010322.
Alteração parcial de pacto.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 835 000$ pertencente ao sócio Justo Alberto Louro
Galego e outra no valor nominal de 165 000$ pertencente à sócia
Francisca Rosa Batista Moreira Galego.

7.º

A sociedade será representada por um gerente que fica dispensado
de caução, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral ou por um procurador com poderes específicos para
o efeito.

§ único. Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um geren-
te.

Certifico que está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegí-
vel.) 14351099

NIVEL UM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua dos Gladíolos, Lote H-2, rés-do-chão, direito,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1317/
890810; identificação de pessoa colectiva n.º 502203013; inscrição
n.º 18; número e data da apresentação: 2/010907.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial de pacto com redenominação.

4.º

O capital social é de 249 398 euros e 95 cêntimos, integralmente
realizado em dinheiro e outros valores e corresponde à soma de três
quotas: uma de 211 989 euros e 11 cêntimos, pertencente ao sócio
Gil Manuel Mesquita Nunes Lopes, outra de 32 421 euros e 86 cên-
timos, pertencente ao sócio Luís Martins Amaro e outra de
4987 euros e 98 cêntimos, pertencente à própria sociedade. 

6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral, competem ao
sócio Gil Manuel Mesquita Nunes Lopes desde já nomeado gerente.

(O n.º 2 deste artigo continua em vigor.)
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11.º

Podem ser exigidas aos sócios, na proporção das respectivas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao quíntuplo do capital
social.

12.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições aprovados em assembleia geral.

Certifico que está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16527712

LAR PENINSULAR, L.DA

Sede: Praceta do Minho, 8, rés-do-chão, 1.º e 2.º,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1335/
891030; identificação de pessoa colectiva n.º 502239638; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/010926.

Certifico que foi registado o seguinte:
Aumento de capital, redenominação e alteração parcial.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lar Peninsular, L.da, e tem a sua sede
na Praceta do Minho, 8, rés-do-chão, 1.º e 2.º, freguesia e concelho
do Montijo.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 60 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos bens e valores do activo, conforme escritu-
ração, e acha-se dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
30 000 euros, uma de cada um dos sócios, Mahomed Hanif Abdool
Sacoor e Mumtaz Abdul Satar.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 16526317

VERTINCOL � SOCIEDADE DE COLAS, L.DA

Sede: Estrada de Malpique, Lançada, Sarilhos Grandes,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2303/
980602; identificação de pessoa colectiva n.º 504183125; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data da
apresentações: 3 e 4/010824.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 3/010824 � Averbamento n.º 1.
Exoneração de José Alexandre Morais Freire de Andrade e Gil

Manuel Mesquita Nunes, de gerentes, por renúncia, em 30 de Maio
de 2001.

3.º

O capital a social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4500 euros,
pertencente ao sócio Arcelino de Jesus Grilo e outra de 500 euros,
pertencente ao sócio, Carlos José Nunes da Silva.

4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, compete ao só-
cio Arcelino de Jesus Grilo, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

Certifico que está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16527380

AUTO CAETANOS & SANTOS, L.DA

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, 886, 1.º, esquerdo,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2460/
991008; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 9/011003.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial.

3.º

 O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5100 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 3400 euros, pertencente ao sócio António Manu-
el Ganchas Rodrigues e outra de 1700 euros, pertencente ao sócio,
Mário Henriques Costa Rodrigues.

Certifico que está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
15996069

MONTIFRIMOR � REFRIGERAÇÃO
E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1377/
900228; identificação de pessoa colectiva n.º 502301988.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14388430

ISOLPOL � SOCIEDADE DE IMPERMEABILIZAÇÕES
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1423/
900726; identificação de pessoa colectiva n.º 502391715.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14351480

PERMART � SOCIEDADE COMERCIAL DE IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E
MÁQUINAS AGRÍCOLAS � INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1232/
881013; identificação de pessoa colectiva n.º 502053461.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15764397

ROLISFERA � COMÉRCIO DE ROLAMENTOS,
MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2354/
981209.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14389460
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MONTI ESPAÇO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2306/
980602; identificação de pessoa colectiva n.º 504183010.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14388367

MONTIDOMUS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2390/
990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504546929.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14355094

MONTIJIMÓVEIS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2082/
960605; identificação de pessoa colectiva n.º 503669997.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15766322

S. CAPAZ, FLORESTAS E JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2048/
960314; identificação de pessoa colectiva n.º 503614394.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 08740186

PREGUISERRA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1976/
950621; identificação de pessoa colectiva n.º 503479527.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15764419

SOARES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1813/
931110.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 08741395

M. FONSECA & CHAMBEL � TONEARIA
E SERRALHARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1692/
921130.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15764389

CORTIÇAS MOREIRA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1647/
920716; identificação de pessoa colectiva n.º 502804092.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14355000

EMPMOR � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1648/
920716; identificação de pessoa colectiva n.º 502804106.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 11159022

JOCEBEL � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1328/
891004; identificação de pessoa colectiva n.º 502232870.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15764427

LIMA SANTOS & HORTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1162/
870914; identificação de pessoa colectiva n.º 501885684.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14389223

MONTIMETAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1157/
870831; identificação de pessoa colectiva n.º 501869840.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14389258
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JOSÉ PEDRO & ZULMIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1125/
870312; identificação de pessoa colectiva n.º 501795600.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15766403

JOSÉ BALTAZAR DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 891/
810414.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15766411

REBELO & REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 305/
580409; identificação de pessoa colectiva n.º 500400784.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14389452

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE ALMENDRES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2165/
970306; identificação de pessoa colectiva n.º 503843806.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 16526996

SOCIALF � SOCIEDADE GESTÃO, CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1819/
931206.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 16526945

SÓNIA ALEXANDRA RAPOSO, L.DA

Sede: Montijo, Serrado Chaves, lote 16, rés-do-chão,
esquerdo, 2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2219/
970902; identificação de pessoa colectiva n.º 503951048; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/010918;

Certifico que foi registado o seguinte:

Apresentação n.º 1/010918 � dissolução e encerramento da li-
quidação.

Data da aprovação das contas: 21 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16527437

ÂNGULO CERTO � ARTIGOS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1631/
920609; identificação de pessoa colectiva n.º 502789433.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 13945440

ALDOMONTI � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1795/
930830; identificação de pessoa colectiva n.º 503056995.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15767574

TMS � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1958/
950327; identificação de pessoa colectiva n.º 503379131.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14388391

G. S. E. � AGRO-FLORESTAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2025/
951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503570613.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14355280

AGRO-PALMESUIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2084/
930914; identificação de pessoa colectiva n.º 503054534.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14388812

PERFECTO VISUAL � GINÁSTICA, ESTÉTICA
E SAUNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2096/
960802; identificação de pessoa colectiva n.º 503690791.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14355272
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ALMEIDA & NETOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2293/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504165968.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14355590

PINHALGRES � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2298/
950928; identificação de pessoa colectiva n.º 503494046.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 08430390

AEROCON � PRODUTOS DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2302/
980527; identificação de pessoa colectiva n.º 504183150.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14389533

CLICKMAIS, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2314/
980708; identificação de pessoa colectiva n.º 504196456.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14355302

SUINISADO � AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2371/
990202; identificação de pessoa colectiva n.º 504369822.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14355299

RAMO ACTIVO � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2381/
990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504497197.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15767485

CTMS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2424/
990623.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14388383

URCOGEST � GESTÃO DE URBANIZAÇÕES
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2462/
991011.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15767779

ENGIAIR � ESTUDOS, PROJECTOS E INSTALAÇÕES
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2592/
000811; identificação de pessoa colectiva n.º 504997947.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15766055

TRANSPORTES MENDONÇA & SALETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1018/
670816; identificação de pessoa colectiva n.º 500568162.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14388324

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA LAGOA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1142/
980806.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15767469

CORTIÇAS PEREIRA & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1345/
891219; identificação de pessoa colectiva n.º 502265205.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14355310
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CARMEN SANTOS � INSTITUTO DE BELEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 3/971209.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 14355442

RUFINO & GUERREIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 786/
780310; identificação de pessoa colectiva n.º 500737983.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 16526988

FAIRPLAY � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 22/
000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504772155.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15766497

MONTICOIMBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPRA,
VENDA E REVENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1946/
950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503379255.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15766381

C. B. G. � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1915/
941215; identificação de pessoa colectiva n.º 503319376.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 16526961

JRI � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2121/
961031; identificação de pessoa colectiva n.º 503764736.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 16527011

IMOBILIÁRIA RUGUE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1569/
920107; identificação de pessoa colectiva n.º 502678372.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 16527356

ALFREDO DIAS DA SILVA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1002/
790615; identificação de pessoa colectiva n.º 500872465.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15766837

UNIPLACA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1708/
930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502911450.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 16527003

ANTUNES & JANEIRO � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1937/
950203.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 08399433

PREDIEME � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1854/
940325.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 08741387

BOX SPRINT � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2297/
980508; identificação de pessoa colectiva n.º 504163330.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 08741450
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GOUVEIA & GOUVEIA ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1751/
930406; identificação de pessoa colectiva n.º 502980621.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 08741425

FINO & IRMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1825/
931230.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 13952897

AZEVEDO E LARANJEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2071/
960507; identificação de pessoa colectiva n.º 503645400.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 08399441

MEDI-MONTI � MEDICINA DE CLÍNICA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2252/
980113.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 08399387

JOÃO MANUEL PINTO D�OLIVEIRA GASPAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 8/980520;
identificação de pessoa colectiva n.º 504184210.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15767671

SOCIEDADE DE VÍVERES MIRABELA DA SERTÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 678/
721016; identificação de pessoa colectiva n.º 500269580.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15767477

CRISTINO, CABRAL & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 686/
730503.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15767507

CASTIOBRA � REPRESENTAÇÕES
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 812/
980831.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 13929615

FERNANDEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 884/
810115.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15767493

ELECTRO � MONTICENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 900/
810706.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 13945513

MONTICONTA � FISCALIDADE
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 919/
820222; identificação de pessoa colectiva n.º 501235361.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 14355507

ITMS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2635/
010122.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15766683
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TMS � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2636/
010122.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15766691

AGOFEMA � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1555/
911122; identificação de pessoa colectiva n.º 502652705.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 15764400

SEIXAL

FIRMINO & FERREIRA AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3984/
960716; identificação de pessoa colectiva n.º 503674745; inscrição
n.º 1/011016; número e data da apresentação: 14/011016.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

1 � Apresentação n.º 14/011016 � Averbamento n.º 1.
Cessação de funções de gerente de Carlos Alberto Silva Ferreira,

por renúncia, em 19 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826345

A. XAVIER � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5850/
001129; identificação de pessoa colectiva n.º 504945335; inscrição
n.º 2/011016; número e data da apresentação: 16/011016.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 35 000 euros, pertencente à sócia Maria Margarida Nu-
nes Páramos de Carvalho, e outra do valor nominal de 15 000 eu-
ros, pertencente ao sócio António Eduardo Batista Xavier.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826353

ARMAZÉNS DE MÓVEIS TENTAÇÃO
DO LARANJEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 609/801121;
identificação de pessoa colectiva n.º 500589194; inscrição n.º 11/
011018; número e data da apresentação: 19/011018.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de 4800 euros
pertencente ao sócio Vítor Arlindo Marques Ricardo e outra de
200 euros pertencente à sócia Maria Gorete Monteiro Cerdeira Ri-
cardo.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 16826574

CARPINTARIA MECÂNICA DE LOUÇÃO VICTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3907/
960423; identificação de pessoa colectiva n.º 500791201; inscrição
n.º 6/011017; número e data da apresentação: 16/011017.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado por incorporação de
reservas livres, é de 5000 euros e é formado por duas quotas iguais,
de valor nominal de 2500 euros cada, e pertencente uma a cada um
dos sócios, Joaquim Loução Victor e Estela Rosa Silva Victor.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826418

LOUÇABEL � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 817/820504;
identificação de pessoa colectiva n.º 501280456; inscrição n.º 2/
011017; número e data da apresentação: 8/011017.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e é
formado por duas quotas, uma de valor nominal de 2750 euros, per-
tencente a Cidália Helena Dias Camilo de Sousa, e outra de 2250 eu-
ros, pertencente a Aldemiro da Assunção Sousa.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826400

MESTRE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2849/
930222; identificação de pessoa colectiva n.º 502851856; inscrição
n.º 6/011017; número e data da apresentação: 20/011017.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826426

BOMBAELÉCTRICA � HIDRÁULICA
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 738/811007;
identificação de pessoa colectiva n.º 501213007; inscrição n.º 4/
011017; número e data da apresentação: 21/011017.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de três quotas, duas de 2400 eu-
ros e uma de 200 euros pertencente à própria empresa.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826434

PREDIAL MONTE SIÃO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5334/
991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504791940; inscrição
n.º 2/011017; número e data da apresentação: 22/011017.

Certifico que foi alterado o artigo 5.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

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

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826442

RODRIGUES AMARAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1593/
880810; identificação de pessoa colectiva n.º 502021187; inscrição
n.º 4/011017; número e data da apresentação: 23/011017.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social é de 5000 euros e está dividido em quatro quotas:
duas de 1875 euros cada uma, pertencentes aos sócios Joaquim
Ambrósio Rodrigues e Teresa Salgueira Amaral e duas de 625 euros
cada uma, pertencentes aos sócios David Dinis Amaral Rodrigues e
Leonel Amaral Rodrigues.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826469

DEVICREVI � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3480/
950202; identificação de pessoa colectiva n.º 501895850; inscrição
n.º 6/011017; número e data da apresentação: 27/011017.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de valor nomi-
nal de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826728

COSTA SIMÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1725/
890503; identificação de pessoa colectiva n.º 502152974; inscrição
n.º 5/011017; número e data da apresentação: 25/011017.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 100 000 euros, pertencente ao sócio José Eduardo Cos-
ta Simão e outra no valor nominal de 100 000 euros, pertencente à
sócia Maria Fernanda André Simão.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826450

DIAMANTINO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1467/
871009; identificação de pessoa colectiva n.º 501885099; inscrição
n.º 3/011017; número e data da apresentação: 28/011017.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros represen-
tado por duas quotas dos sócios, do seguinte modo: uma quota de
valor nominal de 4000 euros do sócio Diamantino Camilo Gonçal-
ves, uma quota de valor nominal de 1000 euros da sócia Maria Amélia
Jesus Barata Gonçalves.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826736

ELECTROIBÉRICA � SOCIEDADE TÉCNICA
DE SERVIÇOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4651/
980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504105221; inscrições
n.os 2, 1/011017; números e data das apresentações: 33/34/011017.
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Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º do con-
trato, tendo, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma ELECTROIBÉRICA � Sociedade
Técnica de Serviços Eléctricos, L.da, e tem a sua sede na Praceta de
Mansabá, 13 e 13-A, Cruz de Pau, freguesia da Amora, concelho do
Seixal.

2.º

A sociedade tem por objecto a instalação, reparação de equipa-
mentos de ar condicionado, comercialização e serviços de materiais
eléctricos, electrónicos e telecomunicações; construção civil e mon-
tagens metálicas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais bens e valores da sociedade, é de 12 470 euros e en-
contra-se representado por duas quotas iguais, do valor nominal de
6235 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Miguel
de Figueiredo Fernandes e Edmundo Vasco de Figueiredo Fernandes.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme o delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo do não sócio Joaquim Antó-
nio Fernandes, divorciado, residente na Avenida da Liberdade, 21,
3.º, direito, Paivas, Seixal, sendo suficiente a assinatura de um ge-
rente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

1 � Apresentação n.º 34/011017 � Averbamento n.º 1.

Cessação de funções dos gerentes, Carlos Miguel de Figueiredo
Fernandes e Edmundo Vasco de Figueiredo Fernandes, por renúncia,
em 28 de Setembro de 2001.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826752

WALENE � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4196/
970227; identificação de pessoa colectiva n.º 503821381; inscrição
n.º 2/011016; número e data da apresentação: 5/011016.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826302

ACHANDO & CARVALHO (FILHO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3381/
941026; identificação de pessoa colectiva n.º 503281140; inscrição
n.º 3/011016; número e data da apresentação: 12/011016.

Certifico que foi alterado o artigo 7.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

1 � A gerência é atribuída aos sócios ou a quem a assembleia geral
designar, cabendo à assembleia geral, a convocar para o efeito, de-
liberar sobre a existência e montante da remuneração.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes, em
todos os seus actos e contratos, excepto nos actos de mero expe-
diente que será suficiente a assinatura de um dos gerentes.

3 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
mesma para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
dando tais poderes através de procuração.

4 � Ficando desde já nomeados gerentes os sócios Paulo Jorge
Pintor de Carvalho e Lisete dos Santos Achando.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826329

PINHALMARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5034/
990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504660772; inscrição
n.º 2/011017; número e data da apresentação: 1/011017.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencente ao sócio Diamantino Pe-
reira Rodrigues e Maria Odete Gomes Saraiva Rodrigues.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826361

NORDAL TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 900/821215;
identificação de pessoa colectiva n.º 501334009; inscrição n.º 4/
011017; número e data da apresentação: 2/011017.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por capital social, integralmente realizado em
dinheiro de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826370

GEPTEL � GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2831/
930211; identificação de pessoa colectiva n.º 502923369; inscrição
n.º 2/011017; número e data da apresentação: 6/011017.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das quotas
dos sócios do seguinte modo: sócio Fernando Henrique de Sousa
Macário, uma quota de 2500 euros, sócio José Dias Rodrigues, uma
quota de 2500 euros.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826388

PASTELARIA CHARLOT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4099/
961030; identificação de pessoa colectiva n.º 503744131; inscrição
n.º 4/011017; número e data da apresentação: 7/011017.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das quotas
dos sócios do seguinte modo: sócio Elício Manuel Mendes Rodri-
gues, uma quota de 2500 euros, sócio Ricardo Jorge Candeias Rodri-
gues, uma quota de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826396

OLIVEIRA & OLIVEIRA � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4773/
980622; identificação de pessoa colectiva n.º 504170678; inscrição
n.º 3/011016; número e data da apresentação: 4/011016.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de valor
nominal de 4500 euros de que é titular a sócia, Emília da Conceição
Ribeiro Oliveira e outra do valor nominal de 500 euros de que é titular
o sócio Pedro Jorge Ribeiro de Oliveira.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
16826477

P. B. CONTA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6407/
011024; inscrição n.º 1/011024; número e data da apresentação: 2/
011024.

Contrato de sociedade

No dia 11 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa II, perante mim, licenciada
Maria de Fátima Nobre da Fonseca, respectiva notária, comparece-
ram como outorgantes: Vasco Filipe Silveira Boucinha, número de
identificação fiscal 218323050, solteiro, maior, natural da freguesia
de Alvalade, concelho de Lisboa, residente na Rua de Luís Pastor de
Macedo, 1, 8.º, esquerdo, em Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 10817906, de 17 de Março de 1997, emitido em Lisboa, nos Ser-
viços de Identificação Civil, e Andreia Sofia Gomes Pinheiro, nú-
mero de identificação fiscal 218599471, solteira, maior, natural da
freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, residente na
Rua do Desembargador, 94, 1.º, frente, em Paio Pires, Seixal, titular
do bilhete de identidade n.º 10785072, de 16 de Março de 2001,
emitido em Lisboa, nos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos seus referidos bi-
lhetes de identidade.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma P. B. Conta � Serviços de Con-
tabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 99, 1.º,
freguesia de Arrentela, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no desenvolvimento de gestão
económica, serviços de contabilidade, elaboração e viabilização de
projectos de financiamento.

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 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, 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 num prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16827279

ELECTRO FEDES � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6399/
011018; inscrição n.º 1/011018; número e data da apresentação: 1/
011018.

Contrato de sociedade unipessoal
No dia 17 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de

Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, Maria de
Lourdes Pereira Lopes Celestino, ajudante principal, em pleno exer-
cício de funções, por se encontrar de licença de férias, a notária,
licenciada Isaura Revés Deodato, compareceu como outorgante
Helder do Rosário Fernandes, número de identificação fiscal
210175133, natural da República Democrática de São Tomé e Prín-
cipe, de nacionalidade são-tomense, solteiro, maior, residente na Rua
de Mário Sacramento, 20, rés-do-chão, direito, na Cruz de Pau, Amo-
ra, Seixal, titular do bilhete de identidade n.º 16137295, emitido em
29 de Junho de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do referido
documento de identificação.

Pelo outorgante foi dito que constituiu uma sociedade unipessoal
por quotas que se há-de reger pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Electro Fedes � Instalações
Eléctricas e de Telecomunicações, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mário Sacramento, 20,
rés-do-chão, direito, na Cruz de Pau, freguesia da Amora, concelho
do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de elec-
tricidade e electrónica. Instalação e manutenção de redes de teleco-
municações e informática. Comércio de materiais e instrumentos
relacionados com as actividades. Instalação de alarmes de segurança
e incêndio.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena Pi-
mentel. 16826485

ALCÁCER DO SAL

PREMAD � PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS, S. A.
Sede: Horta da Grizanda, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula n.º 600/
010131; identificação de pessoa colectiva n.º 502312637; inscrição
n.º 23; número e data da apresentação: 7/990520.

Certifico que, na respectiva pasta da sociedade comercial supra
indicada, foram depositados os documentos respeitantes à prestação
de contas referentes ao exercício de 1998.

A Segunda-Ajudante, Maria Paula Molha Zacarias Rebelo Balona.
06749828

PREMAD � PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS, S. A.
Sede: Horta da Grizanda, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula n.º 600/
010131; identificação de pessoa colectiva n.º 502312637; inscrição
n.º 24 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21; números e data das apre-
sentações: 6 e 7/20000818.

Certifico que, com referência à sociedade supra, foram efectuadas
as inscrições n.os 21 e 22 do teor seguinte:

21 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 6/20000818.
Cessação de funções de João Gabriel Correia Posser de Andrade,

em 14 de Março de 2000, António Cipriano Barreto Espadinha, em
14 de Dezembro de 1999, Jorge Augusto Severiano, em  21 de De-
zembro de 1999, Rogério Carlos Guedes Coelho e Reinaldo Manuel
Rodrigues Soares, em 30 de Abril de 2000, por renúncia.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

24 � Averbamento n.º 7 � Apresentação n.º 7/20000818.
Designação dos membros do conselho de administração e fiscal

único, efectuada em 15 de Junho de 2000:
Presidente: João Gabriel Correia Posser de Andrade, casado, resi-

dente na Quinta de Santo António, Estrada das Machadas, Setúbal;
vogais: António Cipriano Barreto Espadinha, casado, residente na
Quinta do Pombal, Pegões, Montijo, Jorge Augusto Severiano, casa-
do, residente na Cabeça-Gorda, Campelos, Torres Vedras, SOSET �
Sociedade de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal,
S. A., com sede na Avenida de Luísa Todi, 375, Setúbal, representa-
da por Fernanda Maria de Moura Ferreira da Silva, divorciada, resi-
dente na Rua das Robínias, 81-A, 1.º, direito, Azeitão, e José Antó-
nio Goarmon Pedroso, casado, residente na Rua da Quinta das
Palmeiras, 33, 4.º, A, Oeiras.

Fiscal único: Reinaldo Soares, Rogério Coelho & José Jacob, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Antó-
nio José Batista, 16, 1.º, esquerdo, Setúbal, representada por Rogé-
rio Carlos Guedes Coelho, revisor oficial de contas; suplente, Reinaldo
Manuel Rodrigues Soares, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio 2000-2003.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

A Segunda-Ajudante, Maria Paula Molha Zacarias Rebelo Balona.
11111526

PREMAD � PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS, S. A.
Sede: Horta da Grizanda, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula n.º 600/
010131; identificação de pessoa colectiva n.º 502312637; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 5/
20010525.

Certifico que, com referência à sociedade supra, foi efectuado o
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24, do teor seguinte:

24 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 5/20010525.
Cessação de funções de SOSET � Sociedade de Desenvolvimento

Regional da Península de Setúbal, S. A., e António Cipriano Barreto
Espadinha, respectivamente em 5 de Abril e 15 de Fevereiro de 2001,
por renúncia.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.)

A Segunda-Ajudante, Maria Paula Molha Zacarias Rebelo Balona.
14529050
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SETÚBAL

TECNOSADO � SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5678/
20000619; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20000619.

Certifico que Paulo Jorge Correia de Oliveira Carvalho, casado
com Sandra Maria Abrantes de Sousa Lobato na comunhão de adqui-
ridos, e José Manuel Guerreiro de Oliveira Santos casado com Cris-
tina Maria da Silveira Henriques na comunhão de adquiridos, cons-
tituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de TECNOSADO � Sistemas de
Climatização, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta da Quinta do Tavares,
22-D, freguesia de Santa Maria da Graça, concelho de Setúbal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação, manutenção, repa-
ração de sistemas de climatização e equipamentos sanitários e co-
mercialização dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 600 000$, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual a seis vezes o capital social
inicial.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º 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.

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

§ 3.º Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de negó-
cios jurídicos, celebrados, em seu nome, pela gerência, bem como a
aquisição, para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo
definitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º
do Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º
e quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nunes
Raposo. 13842587

SINES

NOBRE & PORFÍRIO, L.DA

Sede: Zil 2, lote 120-A, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 552; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503748323; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 1/031001.

Certifico que por acta de 28 de Setembro de 2001, foi aumentado
o capital social da sociedade em epígrafe, na quantia de 602 410$,
em dinheiro, e redenominado para euros, alterando parcialmente o
contrato, quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio.

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

11 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07530994

PEREIRA & REIS, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 32, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 2000, bem como a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 29 de Março de 2001.

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07531605

SOCIEDADE DE METALIZAÇÃO DO SUL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zil 2, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 319; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502426888.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 2000, bem como a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2001.

7 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12168068



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 298 � 27 de Dezembro de 2001 27 530-(227)

VECOMÁQUINAS � COMÉRCIO DE VIATURAS, L.DA

Sede: Zil 2, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 306; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502391235; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 4/031001.

Certifico que por acta de 28 de Setembro de 2001, foi aumentado
o capital social da sociedade em epígrafe, na quantia de 602 410$,
em dinheiro, e redenominado para euros, alterando parcialmente o
contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 3750 euros, do
sócio Belarmino Teixeira Hilário e outra de 1250 euros da sócia
Maria Dulce da Cruz Hilário.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07531036

TRANSPORTES OS TRÊS MOSQUETEIROS, L.DA

Sede: Zil 2, lote 12, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 189; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500478937; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 2/031001.

Certifico que por acta de 29 de Setembro de 2001, foi
redenominado o capital social da sociedade em epígrafe, alterando
assim o artigo 4.º, que passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores da sociedade, é de 249 400 euros, dividido em duas quotas
iguais de 124 700 euros, pertencendo cada uma ao sócio Belarmino
Teixeira Hilário e a Maria Dulce da Cruz Hilário.

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

7 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07531001

OS HILÁRIOS, IRMÃOS, L.DA

Sede: Zil 2, lote 12, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 686; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504806777; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 3/031001.

Certifico que por acta de 28 de Setembro de 2001, foi
redenominado o capital social da sociedade em epígrafe, alterando
assim o artigo 3.º, que passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 49 890 euros, e corresponde à soma de três
quotas iguais do valor nominal de 16 630 euros cada, pertencente
uma a cada um dos sócios.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07531010

VIANA DO CASTELO
MELGAÇO

AUTO VIAÇÃO DE MELGAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 14/
600618; identificação de pessoa colectiva n.º 500038546; data de
depósito: 300701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
respeitantes à prestação de contas, referentes ao exercício de 2000.

5 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
14524988

MONÇÃO

JOSÉ MARIA MORAIS DOMINGUEZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 599/
010925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/25092001.

Certifico que José Maria Morais Dominguez, constitui a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma José Maria Morais Dominguez, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Perafita, freguesia de
Cortes, concelho de Monção.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e activida-
des de acabamento.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma única quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, será exercida pelo sócio José Maria Morais Dominguez, o
qual fica desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme ele próprio decidir.

2 � A sociedade fica obrigada e responsabilizada com a assina-
tura de um gerente.

5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, os quais devem servir à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 15505162

EXTREME SITE � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 602/
011009; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/09102001.

Certifico que entre António José Barreiros Barros e Manuel Joa-
quim Barreiros Barros, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EXTREME SITE � Serviços
Informáticos, L.da, tem a sua sede no lugar de Reiriz, freguesia de
Troviscoso, concelho de Monção.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 � 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 actividade de prestação de servi-
ços informáticos, formação, internet, rede informática e publicida-
de WEB.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor
nominal de 45 000 euros, pertencente ao sócio António José Bar-
reiros Barros e outra com o valor nominal de 5000 euros, perten-
cente ao sócio Manuel Joaquim Barreiros Barros.
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ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital até ao montante máximo de
250 000 euros, nos termos e condições a deliberar em assembleia
geral, por unanimidade.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Joaquim Bar-
reiros Barros.

4 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
com a intervenção de um gerente.

5 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios, de-
pende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15505146

RUI & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 597/
010911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/11092001.

Certifico que entre Rui Edgar Pereira Santejo e José Jorge Pereira
Santejo, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui & Jorge, L.da, tem a sua sede
no lugar de Vales, freguesia de Merufe, concelho de Monção.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 � 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 actividade de carpintaria, coloca-
ção de portas (serviços).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, cada com o valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos referidos
sócios, Rui Edgar Pereira Santejo e José Jorge Pereira Santejo.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital até ao montante máximo de
100 000 euros, nos termos e condições a deliberar em assembleia
geral, por unanimidade.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Rui Edgar Pe-
reira Santejo e José Jorge Pereira Santejo.

4 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
com a intervenção de um gerente.

5 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios de-
pende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 15505154

PAREDES DE COURA

JOSÉ CUNHA & BARREIRO, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Miguel Dantas, Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 175/011022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
011022.

Certifico que entre José da Cunha e mulher, Ludovina Barbosa
Barreiro Cunha, casados na comunhão de adquiridos, residentes em
Cotaleira, Resende, Paredes de Coura, foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato é o constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Cunha & Barreiro, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua do Conselheiro Miguel Dantas,
freguesia e concelho de Paredes de Coura.

2 � A gerência poderá, não carecendo da prévia deliberação dos
sócios, deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
agências, delegações, ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transporte oca-
sional de passageiros em veículos ligeiros (táxi).

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, com os valores
nominais de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, José
da Cunha e Ludovina Barbosa Barreiro Cunha.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, quando a favor de outras pessoas que
não os sócios, carece do consentimento da sociedade, conferindo a
esta, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, o direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

É permitida a amortização de quotas pela sociedade, nos seguin-
tes casos:

a) Insolvência ou falência do respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento da quota;
c) Quando o sócio pratique actos em prejuízo dos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a um gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José da Cunha.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 100 000 euros, devendo ser realizadas na proporção
das respectivas quotas, do capital social.

Declaram ainda os outorgantes que a gerência poderá levantar o
valor depositado correspondente às entradas realizadas, a fim de fazer
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face às despesas da escritura de constituição e de registo da socie-
dade e ainda às de instalação e de aquisição de bens de equipamento
para a mesma.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Rosa
de Araújo Ribas. 12098809

AGROVEC � MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Felgueiras, 38, Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 148/990413; identificação de pessoa colectiva n.º 504317652;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/010831.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte acto de
registo:

Facto: nomeação de gerente.
Gerente: Ana Maria Viana Rocha.
Data: 26 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Rosa
de Araújo Ribas. 12098841

PONTE DA BARCA

MENA, ALBERTO & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Alberto Cruz, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 156/971218; identificação de pessoa colectiva n.º 504031040;
data da apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462149

MÁRIO MENDES DIAS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Joaquim Moreira de Barros

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 164/980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504141368;
data da apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462394

PANIBARCA � PANIFICADORA DE PONTE
DA BARCA, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 21/
851021; identificação de pessoa colectiva n.º 500393133; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462483

PIMENTA & COSTA, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 6/
841129; identificação de pessoa colectiva n.º 500217017; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462475

GOMES & AMORIM, L.DA

Sede: Lugar da Cachada, Nogueira, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 125/960624; identificação de pessoa colectiva n.º 503660612;
data da apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462467

ALBERTINA MARTINS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 77/
910318; identificação de pessoa colectiva n.º 502519983; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462459

FREITAS & FREITAS, L.DA

Sede: Rua de Trás do Forno, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 135/970213; identificação de pessoa colectiva n.º 503812056;
data da apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462440

J. M. FERREIRA LEITE, L.DA

Sede: Rua dos Condes da Folgosa, loja B, lote 11,
rés-do-chão, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 27/
261186; identificação de pessoa colectiva n.º 501779175; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11797967
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J. OLIVEIRA & PIMENTA, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 19/
850715; identificação de pessoa colectiva n.º 500442959; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11797975

AUGUSTO RODRIGUES, L.DA

Sede: Largo de Santo António, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 43/
880722; identificação de pessoa colectiva n.º 500317690; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11797983

ÓPTICA DIAS, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 108/950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503358932;
data da apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11797991

CHURRASQUEIRA BARQUENSE, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 144/970520; identificação de pessoa colectiva n.º 503876259;
data da apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462076

MULTIOLHAR � COMÉRCIO DE MATERIAL
ÓPTICO, L.DA

Sede: Rua das Fontainhas, 28, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 187/000710; identificação de pessoa colectiva n.º 505061899;
data da apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462050

ALBUFEIRA DO LIMA � EMPREENDIMENTO
HOTELEIRO, L.DA

Sede: Lugar de Tamente, Entre Ambos os Rios, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 143/970520; identificação de pessoa colectiva n.º 503876283;
data da apresentação: 28/06/2001.

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

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462165

SILVA & PEREIRA, COMÉRCIO A RETALHO
DE CARNES E PRODUTOS À BASE DE CARNE, L.DA

Sede: Campo do Corro, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 142/970514; identificação de pessoa colectiva n.º 503874850;
data da apresentação: 28/06/2001.

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

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462157

AGOSTINHO DA COSTA RIBEIRO & GOMES, L.DA

Sede: Rua do Cónego Avelino Jesus Costa, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 100/940714; identificação de pessoa colectiva n.º 503243973;
data da apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462491

AGRO RIBEIRA LIMA, COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E ALFAIAS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Lugar de Agrelos, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 4/
840925; identificação de pessoa colectiva n.º 501453881; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462505

JOSÉ CARNEIRO BOUÇAS & FILHO & C.A, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 18/
850711; identificação de pessoa colectiva n.º 500484252; data da
apresentação: 29/06/2001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2000.

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462513

NÉU & FILHOS, L.DA

Sede: Largo da Misericórdia, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 73/
901227; identificação de pessoa colectiva n.º 502467568; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462114

BARCOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de Painçães, Paço Vedro de Magalhães,
Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 94/
931116; identificação de pessoa colectiva n.º 503087173; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462122

JAIME ANTUNES & CALÇADA � PIZARIA, L.DA

Sede: Avenida Nova, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 166/980917; identificação de pessoa colectiva n.º 504226630;
data da apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11798009

AUTO REPARADORA DO LIMA, L.DA

Sede: Lugar do Rodo, Vila Nova de Muía, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 16/
170685; identificação de pessoa colectiva n.º 501535381; data da
apresentação: 19/10/2001.

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

Está conforme.

19 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11797800

A. FERNANDES & ALCINA FERNANDES � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Araújo, 29, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 192/000906; identificação de pessoa colectiva n.º 504721267;
data da apresentação: 31/07/2001.

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

Está conforme.

31 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11797819

SEIXEDOS � EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO
DE INERTES, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, 52, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 157; identificação de pessoa colectiva n.º 504043064; data da
apresentação: 29/04/2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 1998.

Está conforme.

29 de Abril de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11797878

BARCA AZUL � RESTAURANTE & SNACK BAR, L.DA

Sede: Lugar de Pontes, Entre Ambos os Rios, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 190/000906; identificação de pessoa colectiva n.º 505114534;
data da apresentação: 31/08/2001.

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

Está conforme.

31 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11797886

INFORNUMER � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua dos Condes da Folgosa, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 47/
880928; identificação de pessoa colectiva n.º 502041854; data da
apresentação: 31/07/2001.

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

Está conforme.

31 de Julho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11797827

SOUTO PEREIRA & IRMÃO, L.DA

Sede: Urbanização das Fontainhas, 12, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 186/000626; identificação de pessoa colectiva n.º 505048906;
data da apresentação: 29/08/2001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2000.

Está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11797860

FERNANDO SILVA & CARLOS ALBERTO, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Rocha Peixoto, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 57/
890904; identificação de pessoa colectiva n.º 502213035; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462130

CONSTRUBARCA � CONSTRUÇÕES DA BARCA, L.DA

Sede: Rua do Comendador José Carneiro Bouças,
Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 67/
900525; identificação de pessoa colectiva n.º 502351500; data da
apresentação: 26/06/2001.

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

Está conforme.

26 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462181

ALFREDO GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização das Fontainhas, Largo das Fontainhas,
loja 109, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 188/000711; identificação de pessoa colectiva n.º 505051893;
data da apresentação: 28/06/2001.

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

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462297

CERQUEIRA & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua dos Condes da Folgosa, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 120/960430; identificação de pessoa colectiva n.º 503632856;
data da apresentação: 25/06/2001.

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

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462270

BARBOSA & PEREIRA, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, 58, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 123/960605; identificação de pessoa colectiva n.º 503652938;
data da apresentação: 25/06/2001.

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

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462262

SOUSA & SOUSA, L.DA

Sede: Santinha, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 31/
870313; identificação de pessoa colectiva n.º 501340327; data da
apresentação: 25/06/2001.

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

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462254

PASTELARIA DOCE LIMA, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Rocha Peixoto, 69, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 86/
920602; identificação de pessoa colectiva n.º 502774614; data da
apresentação: 25/06/2001.

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

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462246

SUPERMERCADOS BARQUENSE, L.DA

Sede: Avenida Nova, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 96/
940223; identificação de pessoa colectiva n.º 503151327; data da
apresentação: 25/06/2001.

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

Está conforme.

25 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462238

ARTUR ALVES DE FREITAS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Trás do Forno, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 138/970305; data da apresentação: 26/06/2001.

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

Está conforme.

26 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462220
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TEÓFILO FREITAS, L.DA

Sede: Lugar de Bemposta, Lavradas, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 61/
900219; identificação de pessoa colectiva n.º 502293926; data da
apresentação: 26/06/2001.

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

Está conforme.

26 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462211

AREIAS & BRITAS DA BARCA, L.DA

Sede: Rua do Comendador José Carneiro Bouças,
Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 147/970623; identificação de pessoa colectiva n.º 503898767;
data da apresentação: 26/06/2001.

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

Está conforme.

26 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462203

CONSTRUÇÕES ARTUR ALVES DE FREITAS II, L.DA

Sede: Lugar de Santinha, Paço Vedro de Magalhães,
Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 171/990412; identificação de pessoa colectiva n.º 504511866;
data da apresentação: 26/06/2001.

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

Está conforme.

26 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462190

CONTABARCA � CONTABILIDADE, GESTÃO
E FORMAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, 58, Ponte da Barca
Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula

n.º 129/960910; identificação de pessoa colectiva n.º 503713074;
data da apresentação: 28/06/2001.

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

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462173

PASTELARIA BARCANOVA, L.DA

Sede: Avenida Nova, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 117/960212; identificação de pessoa colectiva n.º 503581542;
data da apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462017

PARESA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização das Fontainhas, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 140/970408; identificação de pessoa colectiva n.º 503849251;
data da apresentação: 28/06/2001.

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

Está conforme.

28 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462289

VADAUTO � COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Lugar da Santinha, Paço Vedro de Magalhães,
Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 3/
840831; identificação de pessoa colectiva n.º 501271147; data da
apresentação: 29/08/2001.

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

Está conforme.

29 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11797843

OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Lugar de Paço Vedro, Paço Vedro de Magalhães,
Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 37/
880225; identificação de pessoa colectiva n.º 500715319; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462041

LACEME � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
AGRO-TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua de Trás do Forno, 1, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 80/
911107; identificação de pessoa colectiva n.º 502643145; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462025

DOMINGOS MARTINS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Rocha Peixoto, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 153/971017; identificação de pessoa colectiva n.º 503972967;
data da apresentação: 29/06/2001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2000.

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462424

VIVAS DE OLIVEIRA & COSTA, L.DA

Sede: Rua das Oliveiras, edifício de Santa Rita,
Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 62/
900312; identificação de pessoa colectiva n.º 502305932; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462416

MINHOVET � SERVIÇOS VETERINÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Araújo, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 197/001012; identificação de pessoa colectiva n.º 504990314;
data da apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462386

SILVA & PIMENTA, L.DA

Sede: Lugar de Lordelo, Vila Nova de Muía, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 29/
861223; identificação de pessoa colectiva n.º 501142614; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462408

FERNANDES, LOPES & SILVA, L.DA

Sede: Lugar do Casal, Oleiros, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 28/
861127; identificação de pessoa colectiva n.º 500111472; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462378

LOPES & SILVA, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Rocha Peixoto, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 36/
871123; identificação de pessoa colectiva n.º 500375100; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462360

STAND ANCARAU � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 74/
910107; identificação de pessoa colectiva n.º 502474939; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462106

AUTO LINDOSO � TRANSPORTE DE TÁXI, L.DA

Sede: Lugar do Castelo, Lindoso, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 173/990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504369377;
data da apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462084

FERNANDO AMORIM & C.A, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Rocha Peixoto, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 48/
100189; identificação de pessoa colectiva n.º 500781966; data da
apresentação: 29/06/2001.

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

Está conforme.

29 de Junho de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462092

SEIXEDOS � EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO
DE INERTES, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, 52, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 157/980126; identificação de pessoa colectiva n.º 504043064;
data da apresentação: 29/04/2001.

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

Está conforme.

29 de Abril de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11797851

MARINHO & RODRIGUES, L.DA

Sede: Lugar de Padim, Vila Nova de Muía, Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 22/
851021; identificação de pessoa colectiva n.º 500652465; data da
apresentação: 1/09/2001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas
referentes ao exercício do ano de 2000.

Está conforme.

1 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11797894

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO JOSÉ FREIXO, L.DA

Sede: Lugar da Igreja, Touvedo (Salvador), Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 234/011109; identificação de pessoa colectiva n.º P505821842;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/9 de Novembro de
2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi constituído
entre António José Oliveira Freixo e mulher, Maria do Céu do Car-
mo Marques Freixo, o contrato que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções António José Frei-
xo, L.da, e tem a sua sede no lugar da Igreja, freguesia de Touvedo
(Salvador), concelho de Ponte da Barca.

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 e empreitadas de obras públicas, nomeadamente, construção,
reparação e remodelação de edifícios.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te 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
3750 euros, pertencente ao sócio António José Oliveira Freixo, e
outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Maria
do Céu do Carmo Marques Freixo.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até montante global igual ao quíntuplo 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 ao sócio António José Oliveira Freixo, 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.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16462700

VALENÇA

ROBERDA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Edifício Luso Galaico, Antas, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 830;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011029.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado entre
Rodrigo Rodriguez Bargiela e Roberto Rodriguez Bargiela, ambos
solteiros, maiores, cujo pacto social é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma ROBERDA � Comércio de Produtos
Alimentares, L.da, e tem a sua sede no Edifício Luso Galaico, lugar
de Antas, freguesia e concelho de Valença.

§ único. A sociedade, por simples deliberação dos gerentes, pode-
rá deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes e estabelecer filiais, sucursais ou agências, onde e quando
o julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
alimentares em supermercados.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, sendo uma
quota do valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio Ro-
drigo Rodriguez Bargiela e outra do valor nominal de 1500 euros,
pertencente ao sócio Roberto Rodriguez Bargiela.

4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nas condições de juros e reembolso acordados em assembleia
geral.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao quíntuplo do capital social,
na proporção das suas quotas.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele será exercida pelos gerentes que vierem a ser eleitos em
assembleia geral, que podem ser escolhidos entre estranhos à socie-
dade e serão remunerados ou não, conforme vier a ser deliberado
em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Rodrigo Rodriguez
Bargiela.

3 � A sociedade fica obrigada e responsabilizada com a assinatu-
ra do gerente Rodrigo Rodriguez Bargiela.

6.º

A divisão e a cessão de quotas entre sócios é livremente permiti-
da; porém quando a favor de estranhos, carece do consentimento da
sociedade, a quem é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar, cabendo este direito em segundo lugar aos sócios não ceden-
tes.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 16522044

PRESUNTOS MIANTO, L.DA

Sede: Centro Comercial S. Gião, loja 11, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 816;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/011030.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção.

Data da aprovação de contas: 28 de Junho de 2001.

9 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 16522060
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