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AVEIRO
ÁGUEDA

FÁBRICA DE MOSAICOS PEMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 481;
identificação de pessoa colectiva n.º 500432627; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 18/05112001.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto
ao artigo 7.º que ficou com a seguinte redacção:

7.º

1 � A sociedade será administrada e representada pelos sócios
João Viana de Almeida, já nomeado gerente e pela sócia Luísa Maria
Machado Viana de Almeida, sendo agora nomeada gerente (os quais
poderão não ser remunerados se tal for deliberado em assembleia
geral).

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

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

Está conforme.

7 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148602

COSTA, HENRIQUES & FONTEMANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2038;
identificação de pessoa colectiva n.º 503679526; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 3/06112001.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, por acordo
dos sócios, de 29 de Junho de 2001.

Está conforme.

8 de Novembro de 2001. � A Conservadora interina, Teresa Cla-
ra dos Santos Lebre. 15148610

INDELAGUE � INDÚSTRIA ELÉCTRICA DE ÁGUEDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 698;
identificação de pessoa colectiva n.º 500806942; inscrição n.º 20;
número e data da apresentação: 3/05112001.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto
ao artigo 6.º que ficou com seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e com os demais valores constantes da escrituração social é
de 1 000 000 euros, representado por 200 000 acções do valor no-
minal de 5 euros cada.

2 � O conselho de administração fica desde já autorizado a au-
mentar o capital social por uma ou mais vezes, até ao limite de
5 000 000 de euros, quando o julgar conveniente.

3 � Sempre que os aumentos de capital social sejam realizados
em dinheiro, os accionistas têm direito de preferência na subscrição
de novas acções proporcionalmente ao número das que já possuí-
rem.

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

Está conforme.

7 de Novembro de 2001. � A Conservadora interina, Teresa Cla-
ra dos Santos Lebre. 15148599

4. Empresas � Registo comercial
SERMAV � SERRAÇÃO DE MADEIRAS DO VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 3021;
identificação de pessoa colectiva n.º 500242402; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 9 e 10/29102001.

Certifico que foi nomeado gerente em 17 de Julho de 2001 Nuno
Hélder Rita de Assis; e cessaram a gerência na mesma data Daniel
Gomes da Conceição e Mário da Cruz Frade Brioso, por renúncia.

Está conforme.

7 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148572

ANADIA

MATOS MOURA & ALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1919/
20011019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20011019.

Certifico que: José Manuel de Matos Moura e mulher Florbela
Clara Alegre Martins Meireles, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Matos Moura & Alegre, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na das Laranjeiras, Edifício
Panorama, loja B-1, freguesia de Arcos, concelho de Anadia.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e distribuição de
produtos cerâmicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, José Manuel de Matos Moura e Flor-
bela Clara Alegre Martins Meireles.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsá-
veis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de resti-
tuição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.
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2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e
tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos
fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497735

ESCOLA DE CONDUÇÃO, PRIORIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1624/
980629; identificação de pessoa colectiva n.º 504180070; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/20011106.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital
social de 400 000$ para 1 002 410$ com redenominação para euros,
5000 euros e alterou o seu contrato quanto ao artigo 3.º o qual pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros sendo uma de cada sócio.

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

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14503930

PADARIA, PASTELARIA E SNACK-BAR SANTO ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1440/
951020; identificação de pessoa colectiva n.º 503527335; data do
depósito: 26102001.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14503581

FERREIRA & PORTOVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1921/
20011029; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20011029.

Certifico que entre Rui Miguel dos Santos Ferreira, casado com
Patrícia Alexandra Almeida Santos, na comunhão de adquiridos, e
Nuno Ricardo da Costa Portovedo, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Ferreira & Portovedo, L.da, e tem a
sua sede no Largo do Imaculado Coração de Maria, 1, freguesia de
Amoreira da Gândara, concelho de Anadia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade
deslocar a sua sede social dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe podendo ainda criar sucursais, delegações ou qualquer outra

forma de representação, em qualquer ponto do território nacional ou
estrangeiro; e adquirir participações sociais em sociedades mesmo
com objecto social diferente do seu.

2.º

A sociedade tem por objecto bar.

3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas
iguais no valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao valor de 50 000 euros, a restituir nos termos e condições
estabelecidas em assembleia geral; e os sócios poderão efectuar su-
primentos à sociedade quando ela destas careça, a restituir nos ter-
mos precedentes.

4.º

A gerência da sociedade será exercida por ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes e com remuneração que vier a ser deliberada
em assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade fique obrigada em todos os actos,
é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

5.º

A cessão de quotas no todo ou em parte quando feita a estranhos
depende do consentimento da sociedade que se reserva o direito de
preferência, direito que em segundo lugar pertence aos sócios se ela
não o exercer.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497700

ANADITEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1924/
20011030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20011030.

Certifico que entre Jorge dos Santos Moreira, casado com Maria
Adelaide Oliveira Martins, na comunhão geral e Armando Gualter
de Jesus Oliveira, casado com Ilda Maria Martins Moreira, na co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ANADITEX � CONFEC-
ÇÕES, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, sem número
de polícia, lugar de Chipar de Baixo, freguesia de Vilarinho do
Bairro, concelho de Anadia.

3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de auto-
rização de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de roupa para crianças
e adultos e sua comercialização.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 25 000 euros (equivalente a 5 012 050$) e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
12 500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Jorge
dos Santos Moreira e Armando Gualter de Jesus Oliveira.

§ único. Cada um dos sócios realizou em dinheiro 50%, da sua
quota devendo realizar também em dinheiro, os restantes 50% no
prazo de 180 dias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e
ALD, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prosse-
cução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497638

CAMPROVIS � FABRICO E COMÉRCIO DE SISTEMAS
DE ESCAPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1920/
20011022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20011022.

Certifico que entre Vítor Manuel Lopes de Oliveira casado com
Maria Manuela da Silva Fonseca de Oliveira, na comunhão de ad-
quiridos; e José Adelino Simões Sousa, casado com Rosa Maria
Cardoso dos Santos Sousa, na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAMPOVRIS � Fabrico e
Comércio de Sistemas de Escape, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Póvoa do Salguei-
ro, freguesia de Sangalhos, concelho de Anadia.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de fabrico, comércio e
montagem de sistemas de escape para automóveis ligeiros, pesados
de mercadorias e passageiros e componentes diversos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$) e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
8000 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Lopes de Oliveira;
e uma de 2000 euros, pertencente ao sócio José Adelino Simões
Sousa.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e
tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos
fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
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sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497727

CONSTRUÇÕES MÁRIO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1292/
930105; identificação de pessoa colectiva n.º 502917628; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 10/25102001.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o registo de redenomi-
nação do capital para euros, 1 000 000$ para 1 002 410$, ou seja
5000 euros e alterou o seu contrato quanto ao artigo 3.º o qual pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, uma de valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Mário de Sousa Ferreira e outra do
valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Helena Fer-
reira dos Santos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497662

AGROALIANÇA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1712/
990817; identificação de pessoa colectiva n.º 504791397; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/20011026.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o seguinte registo:
Redenominação do capital para euros, 1 321 650 euros, e conse-

quente alteração do contrato quanto aos artigos 5.º e 14.º, n.º 1 os
quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social, é de 1 321 650 euros, representado por
264 330 acções, com o valor nominal de 5 euros, cada uma e inte-
gralmente realizado com a transferência que a representa Caves
Aliança, S. A. faz das seguintes acções de que é titular.

ARTIGO 14.º

Caução

1 � Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do presente artigo, a res-
ponsabilidade de cada administrador deve ser caucionada por algu-
ma das formas admitidas por lei, na importância que for fixada em
assembleia geral mas não inferior a 5000 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497670

FLORIMO � IMOBILIÁRIA DE ANADIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1102/
891122; identificação de pessoa colectiva n.º 502250682; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20011030.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital
social de 500 000$ para 1 002 410$ com redenominação para euros,

5000 euros e alterou o seu contrato quanto ao artigo 3.º o qual pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, foi inteiramente, realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor
nominal de 2600 euros, pertencente ao sócio Ricardo Ferreira Dias,
uma no valor nominal de 1200 euros, pertencente à sócia Maria Rosa
Henriques Matias da Conceição e uma no valor nominal de 1200 eu-
ros, pertencente ao sócio José Ricardo da Conceição Ferreira Dias.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497549

SAINTE VERONIQUE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1835/
20010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505257661; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 17/20010112.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital so-
cial de 5000 euros para 308 000 euros e alterou o seu contrato quanto
aos artigos 5.º e 6.º os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 308 000 euros e
corresponde à soma de seis quotas; uma com o valor nominal de
139 500 euros de Alfredo Moreira de Carvalho; uma com o valor
nominal de 135 500 euros de Maria Fernanda da Costa Pinho de
Carvalho; duas com o valor nominal de 11 500 euros, uma de Elisa
Fernanda Pinho de Carvalho e outra de Maria Manuela Pinho de
Carvalho, e duas com o valor nominal de 5000 euros, uma de Pe-
dro José da Silva Oliveira e outra de Vítor Rui Alves da Costa.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
de dois gerentes.

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

3 � São designados gerentes os sócios Alfredo Moreira de Car-
valho e Maria Fernanda da Costa Pinho de Carvalho.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14496577

SEABRA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 643/
791211; identificação de pessoa colectiva n.º 500243212; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/20011031.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital so-
cial de 600 000$ para 1 002 410$ com redenominação para euros,
5000 euros e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º o qual passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
sendo cada uma de cada sócio.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497620



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 301 � 31 de Dezembro de 2001 27 708-(9)

CAVES ALIANÇA AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1219/
910527; identificação de pessoa colectiva n.º 502561106; inscri-
ção n.º 25; número e data da apresentação: 7/20011026.

Certifico que fez o registo de redenominação do capital para eu-
ros, 1850 euros e consequente alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 4.º, 6.º, n.º 1 os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social é de 1 850 000 euros e encontra-se re-
presentado por 370 000 acções nominativas do valor nominal de
5 euros cada.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � O capital social é representado por acções nominativas com
o valor nominal de 5 euros cada devendo os certificados de acções
ser de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 ou 1000 acções.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497611

CERVEIRA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1025/
20011106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20011106.

Certifico que entre António dos Santos Cerveira Marques, casado
com Maria Madalena Verdade das Neves, na comunhão geral; An-
tónio José das Neves Cerveira, solteiro, maior; Sílvia Maria das
Neves Cerveira, casada com Amílcar José Loureiro Miranda, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe a
qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Cerveira & Neves, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de 25 de Abril, 45, rés-do-chão, na vila e conce-
lho de Anadia.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar agências, delega-
ções, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação
da sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio a retalho de
artigos de papelaria e escritório, e comércio a retalho de acessórios
para motociclos.

3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma
de três quotas, uma do valor nominal de 2560 euros que fica a per-
tencer ao sócio António dos Santos Cerveira Marques, outra do valor
nominal de 1220 euros que fica a pertencer ao sócio António José
das Neves Cerveira e outra do valor nominal 1220 euros que fica a
pertencer à sócia Sílvia Maria das Neves Cerveira.

4.º

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

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

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de
todos sócios, desde já, nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é sempre necessária a assinatura do gerente António dos Santos
Cerveira Marques e de outro gerente, incluindo na compra e venda
de veículos automóveis.

§ 2.º Fica proibido a qualquer gerente envolver a sociedade em
quaisquer actos ou contratos estranhos ao objecto social, tais como
fianças, abonações, letras de favor e responsabilidades semelhantes,
o que, a acontecer, será da responsabilidade única e pessoal do in-
terveniente que ainda ficará obrigado a indemnizar a sociedade por
qualquer prejuízo, que com isso lhe cause.

6.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios, quando permitidas
por lei, são livres, mas a estranhos carecem de autorização escrita
da sociedade, reservando-se para a sociedade, em primeiro lugar, e
para qualquer sócio não cedente, em segundo lugar, o direito de
preferência em qualquer cessão de quotas a estranhos à sociedade.

7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os herdeiros ou representantes do falecido ou
interdito, através de um só, resultado da escolha dos demais, que os
represente na sociedade.

8.º

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

9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Se a mesma for arrestada, penhorada, ou de algum modo en-

volvida em qualquer processo judicial, onde possa vir a ser aliena-
da coercivamente;

b) Se ao titular forem imputados factos gravemente violadores das
suas obrigações para com a sociedade ou nocivos dos interesses
sociais; e

c) Se a quota for cedida a estranhos em contravenção ao dispos-
to no artigo 8.º

10.º

1 � As assembleias gerais, salvo os casos em que a lei imponha ou
permita outras formalidades ou prazos, serão convocadas por carta re-
gistada dirigida aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

2 � Os lucros do exercício, depois de constituídas as reservas
legais e obrigatórias, poderão ser levados, total ou parcialmente, a
outros fundos ou reservas, se assim for deliberado unanimemente em
assembleia geral e o remanescente, se o houver, distribuído pelos
sócios na proporção das suas respectivas quotas.

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497603

CARLOS MATOS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 835/
840605; identificação de pessoa colectiva n.º 501437088; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/20011107.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o registo de redenomi-
nação do capital para euros, 10 000 euros e em consequência alte-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 301 � 31 de Dezembro de 200127 708-(10)

rou o seu contrato quanto ao artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já, em dinheiro, é de
10 000 euros e é formado por quatro quotas, sendo uma de 4500 eu-
ros, de que pertence ao sócio Carlos António Soares de Matos, uma
de 2500 euros, de que pertence ao sócio Daniel Soares de Matos,
uma de 1750 euros, de que pertence ao sócio Manuel Luís Soares
de Matos e ainda uma de 1250 euros, de que pertence à sócia Ma-
ria Júlia Soares de Matos Marques.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497590

HENRIQUES, RAIMUNDO & RAIMUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1628/
980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504199706; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/20011107.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital
social de 400 000$ para 1 002 410$ com redenominação para euros,
5000 euros e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, o qual pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
2500 euros pertencente ao sócio João Paulo Raimundo Henriques
Ferreira, e duas de igual valor nominal de 1250 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Cândido Henriques Ferreira e Cândida
Manuela Raimundo Ferreira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14503573

AVÍCOLA DA MAIA VELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1016/
880622; identificação de pessoa colectiva n.º 501999876; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/25102001.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital
social de 500 000$ para 1 002 410$ com redenominação para euros,
5000 euros e alterou o contrato quanto ao artigo 3.º o qual passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal
de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497581

CONSTRUÇÕES MARTINS & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1450/
960112; identificação de pessoa colectiva n.º 503570826; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20011108.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital social
de 600 000$ para 1 002 410$ com redenominação para euros,
5000 euros e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º o qual pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
do valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Luciano Simão Martins e Conchita Batista Coelho.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497557

CAVES NETO COSTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula
n.º 87320216; identificação de pessoa colectiva n.º 500059764;
data do depósito: 23102001.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497514

MANUEL DOS SANTOS CAMPOLARGO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 389/
730607; identificação de pessoa colectiva n.º 500379700; data do
depósito: 23102001.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497506

VINHAS DO VALE DOM PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1829/
20001221; identificação de pessoa colectiva n.º 505153645; data
do depósito: 24102001.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14503603

ALUQUEIMADO � FABRICAÇÃO E MONTAGENS
DE PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1607/
980313; identificação de pessoa colectiva n.º 504136747; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da
apresentação: averbamento n.º 1 à 11/20011025.

Certifico que Anabela dos Santos Ferreira Aidos, cessou funções
de gerente da sociedade em epígrafe, por renúncia.

Data: 30 de Maio de 2001.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497573
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HERNÂNI RODRIGUES VALENTE PORTOVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 363/
720511; identificação de pessoa colectiva n.º 500134537; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 7/20011025.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital
social de 15 000 000$ para 15 036 150$ com redenominação para
euros, 75 000 euros, e alterou o seu contrato quanto ao artigo 3.º o
qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 7 500 000$, cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios Hernâni Rodrigues Valente Portovedo e Delminda Pessoa de
Oliveira Castanhas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14503590

ANADIGAZ, MONTAGEM DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1583/
971222; identificação de pessoa colectiva n.º 504031538; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/23102001.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital so-
cial de 450 000$ para 1 002 410$ com redenominação para euros,
5000,01 euros e em consequência alterou o artigo 3.º do qual passou
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000,01 eu-
ros e é formado por três quotas iguais de valor nominal de 1 666,67 eu-
ros, cada e pertence uma a cada um dos sócios: Lino Cerveira Pintado;
José Manuel Rodrigues Raposo e António Manuel Martins de Castro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497719

PEREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 799/
830104; identificação de pessoa colectiva n.º 501269398; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 9/25102001.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez o seguinte registo:
Redenominação para euros com renomalização das quotas e alte-

ração do contrato quanto ao artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 30 000 euros, pertencendo ao sócio Agostinho
Coelho Pereira e outra, do valor nominal de 30 000 euros, perten-
cendo ao sócio Maria Teresa Alves Moniz.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497522

GESCOALIANÇA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1710/
990817; identificação de pessoa colectiva n.º 504791443; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/20011026.

Certifico que a sociedade fez o seguinte registo: redenominação do
capital para euros, 95 000 euros e consequente alteração do contrato
quanto aos artigos 5.º e 14.º, os quais passaram a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 95 000 euros, representado por
19 000 acções, com o valor nominal de 5 euros, cada uma.

ARTIGO 14.º

Caução

1 � Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do presente artigo, a res-
ponsabilidade de cada administrador deve ser caucionada por algu-
ma das formas admitidas por lei, na importância que for fixada em
assembleia geral mas não inferior a 5000.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497697

DIOGO & SOBRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 135/
600704; identificação de pessoa colectiva n.º 500086087; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 14; números e data das
apresentações: 8 e Of. averbamento n.º 3 à 5/20011105.

Certifico que a sociedade em epígrafe fez os seguintes registos:
Cessação de funções do gerente: Herculano Rodrigues Diogo, por

renúncia de 22 de Agosto de 2001.
Aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$ com redenomi-

nação para euros, 5000 euros e designação de gerentes e consequente
alteração do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º os quais passaram
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social é de 5000 euros e corresponde à soma
de cinco quotas, uma do valor nominal de 1265,62 euros pertencente
ao sócio Carlos Alberto Ferreira Diogo, outra do valor nominal de
1265,62 euros pertencente à sócia Maria Lucete Ferreira Diogo, duas
iguais do valor nominal de 1708,13 euros, cada uma, pertencentes
uma a cada um dos sócios Luís Filipe Monteiro Gomes e Fernando
Carlos Monteiro Ferreira Gomes e outra de 312,50 euros pertencente
ao sócio Reinaldo Fernandes Castelo Branco.

5.º

A gerência dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
for deliberada em assembleia geral, fica a cargo de quatro gerentes
que desde já ficam nomeados, os sócios Carlos Alberto Ferreira
Diogo, Maria Lucete Ferreira Diogo, Luís Filipe Monteiro Gomes e
Fernando Carlos Monteiro Ferreira Gomes.

§ único. Para obrigar a sociedade são necessárias e suficientes as
assinaturas de dois gerentes, sendo sempre necessárias uma do Fer-
nando Carlos Monteiro Ferreira Gomes ou do Luís Filipe Monteiro
Gomes e outra do Carlos Alberto Ferreira Diogo ou Maria Lucete
Ferreira Diogo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira
do Santos Reis. 14497689

AVEIRO

SOCIEDADE NOSTRUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 249/
450620; identificação de pessoa colectiva n.º 500260770; averba-
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mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 6 e 7/010731.

Certifico os seguintes factos:
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 500 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
245 000$ em nome de MEDISER � Sociedade de Produtos Farma-
cêuticos e Hospitalares, L.da; uma quota de 255 000$ da sócia
SNOW � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.

Cessação de funções da gerente Maria João Cancela de Amorim
Seiça Neves, por renúncia, em 9 de Abril de 1997.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

27 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16774884

MINI MERCADO 33 � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1873/
861204; identificação de pessoa colectiva n.º 501748687; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/011012.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, cujo extrac-
to da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação, por mútuo acordo dos
sócios.

Data da aprovação das contas: 19 de Setembro de 2001.

26 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15986560

SAMARIAVEIRO � IMÓVEIS E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3675;
identificação de pessoa colectiva n.º 503543594; data do depó-
sito: 010620.

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

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 16558278

COLIBRI � LOJA DE PORCELANAS
E ARTIGOS DECORATIVOS , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2021/
871111; identificação de pessoa colectiva n.º 501897305; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/011002.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, cujo extrac-
to da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação, por mútuo acordo dos
sócios.

Data da aprovação das contas: 29 de Junho de 2001.

18 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818466

HABITABEM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1917/
870310; identificação de pessoa colectiva n.º 501793429; inscri-
ção n.º 6; números e data das apresentações: 14 e 15/011003.

Certifico o seguinte facto: que a sociedade em epígrafe aumentou
o capital de 3 000 000$ para 4 009 640$, cujo aumento de

1 009 640$ foi realizado em dinheiro e subscrito por ambos os só-
cios Anselmo Dias Neto e Alberto Manuel Vidal Ferreira de Al-
meida, em partes iguais, tendo mudado a sede, nomeado gerente o
sócio Alberto Manuel Vidal Ferreira de Almeida e alterado a forma
de obrigar, tendo os artigos 1.º, 3.º e 5.º passado a terem a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação HABITABEM � Socie-
dade de Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cónego Maio,
113-A, do lugar e freguesia de São Bernardo, do concelho de Aveiro.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social para qualquer outro
local do concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar quaisquer formas locais de representação onde e quando o
entender conveniente.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
10 000 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade dispensada de caução e remunera-
da ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica
a cargo de ambos os sócios já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas em
conjunto de dois gerentes.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

24 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818717

RUSTIARTE � CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2063/
880210; identificação de pessoa colectiva n.º 5019320542; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 3e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 4 e 5/011008.

Certifico os seguintes factos:
Cessação de funções do gerente António Almeida Dias dos San-

tos, por renúncia, em 8 de Agosto de 2001.
Designação de gerente, designado: Ricardo Alexandre Ferreira

Gomes da Costa, solteiro, maior, Rua dos Emigrantes, Edifício Jar-
dim, 18, 1.º E, Praia da Barra, Gafanha da Nazaré, Ilhavo.

Data da deliberação: 9 de Agosto de 2001.

Está conforme.

25 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15986756

FERREIRA & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3985/
970423; identificação de pessoa colectiva n.º 503862320; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/011011.

Certifico o seguinte facto:
Que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de 6 000 000$

para 30 072 300$, subscrito pelos sócios e realizado do seguinte
modo: por incorporação de prestações suplementares, pelos sócios
Francisco Gomes de Oliveira, António Daniel Simões Rodrigues e
António Rodrigues Bastos, e em partes iguais, redenominou o capi-
tal para euros, e alterou a forma de obrigar, tendo em consequência
sido alterados os artigos 4.º e n.º 2 do 8.º que passaram a ter a se-
guinte redacção:

4.º

O capital social totalmente subscrito e realizado é de 140 000 eu-
ros e encontra-se dividido em três quotas iguais do valor nominal
de 50 000 euros, cada, pertencentes, uma a cada um dos sócios.

8.º

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, incluindo
os contratos de compra e venda de quaisquer veículos automóveis.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 301 � 31 de Dezembro de 2001 27 708-(13)

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actuali-
zado.

Está conforme.

25 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15986730

VDR, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3929/
970122; identificação de pessoa colectiva n.º 503803510; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/011002.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, realizado por incorporação de reservas
por ambos os sócios, e redenominou o capital, tendo em consequên-
cia sido alterado o artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
de 4750 euros pertencente ao sócio Vítor Domingos Ribeiro e outra
de 250 euros, pertencente ao sócio Nelson Mário Teixeira Moreira
da Ressurreição.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

19 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15986462

CASA DE FAMÍLIA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4109/
971103; identificação de pessoa colectiva n.º 503992526; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/011002.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, realizado em dinheiro e subscrito por
ambos os sócios, e redenominou o capital, tendo em consequência
sido alterado o artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social é do montante de 5000 euros, dividido em duas quo-
tas do valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Henrique Manuel Almeida Lima Soares de Albergaria e
Aurora do Céu da Cunha e Silva.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

23 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15986500

AJM � SERVIÇOS EMPRESARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3778/
960617; identificação de pessoa colectiva n.º 503658847; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
011002.

Certifico o seguinte facto: 
A sociedade em epígrafe mudou a sede para a Estrada Nacional

16, ao quilómetro 3, freguesia de Esgueira, Aveiro.

19 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818490

INDASA � INDÚSTRIA DE ABRASIVOS FLEXÍVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1242/
800204; identificação de pessoa colectiva n.º 500927561; inscri-
ção n.º 38; número e data da apresentação: 7/011002.

Certifico o seguinte facto: 
Fusão por transferência global do património.
Data da deliberação que aprovou o projecto de fusão: 30 de Abril

de 2001.
Sociedade incorporante: INDASA � Indústria de Abrasivos, S. A.
Sociedade incorporada: INDASA II � Abrasivos Flexíveis, S. A.

Está conforme.

6 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15986489

INDASA II � ABRASIVOS FLEXÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3953/
970303; identificação de pessoa colectiva n.º 503840092; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 8/011002.

Certifico o seguinte facto: 
Fusão por transferência global do património.
Data da deliberação que aprovou o projecto de fusão: 30 de Abril

de 2001.
Sociedade incorporante: INDASA � Indústria de Abra-

sivos, S. A.
Sociedade incorporada: INDASA II � Abrasivos Flexíveis, S. A.

Está conforme.

6 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15986497

SIFRINA � CABELEIREIROS E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5261/
011015; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/011015.

Certifico que por escritura de 12 de Outubro de 2001, exarada a
fl. 50 do livro de notas para escrituras diversas n.º 178-F do 1.º Car-
tório Notarial de Aveiro, foi constituída entre Carlos Alberto Oliveira
da Silva e mulher Rosa de Carvalho Pinheiro, a sociedade em epígrafe
que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma SIFRINA � Cabeleireiros e
Estética, L.da, e tem a sua sede na Rua de Timor, 24, freguesia de
Vera Cruz, da cidade de Aveiro.

§ único. A sede social poderá ser mudada dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerên-
cia, bem como podem ser criadas e encerradas filiais, agências ou
outras formas de representação no país ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto cabeleireiro e estética.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais no valor nominal
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 10 000 euros e estes poderão fazer à so-
ciedade os suprimentos que esta careça, a restituir nos termos deli-
berados em assembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade, com a remuneração que vier a ser deli-
berada em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes. Para obrigar a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante (Assinatura ilegível.)
16818695

FRAMEGAS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5256/
011009; inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 1 e 2/011009.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 301 � 31 de Dezembro de 200127 708-(14)

Certifico que por escritura de 2 de Julho de 2001, exarada a
fl. 101 do livro de notas para escrituras diversas n.º 172-F do 2.º
Cartório Notarial de Aveiro foi constituída por Hélder Manuel da
Costa Santos e mulher Maria Zélia dos Reis Framegas Santos, a
sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos se-
guintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Framegas & Santos, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada no concelho de Aveiro,
na Rua do Dr. Álvaro Sampaio, 67, do lugar de Carcavelos, freguesia
de Eirol, do concelho de Aveiro.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social para qualquer outro
local do concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar quaisquer formas locais de representação onde e quando o
entender conveniente.

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na limpeza e manutenção de es-
tradas e jardins e jardinagem.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, uma de cada sócio.

5.º

Gerência

A gerência dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Maria
Zélia dos Reis Framegas Santos, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para que a sociedade fique obrigada.

6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais;

c) No caso de partilha por divórcio ou separação de bens, quando
a quota não seja adjudicada ao seu titular.

2 � A amortização das quotas será feita pelo valor que resultar
do último balanço salvo acordo diverso entre os sócios.

7.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas expedidas com a antecedência mínima de 15 dias salvo quando
a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de convocação.

8.º

Cessão de quotas

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; para
estranhos depende do consentimento da sociedade.

2 � Nos casos de cessão a favor de estranhos é atribuído aos
sócios não cedentes e à sociedade, por esta ordem, o direito de pre-
ferir na aquisição das quotas cedendas, e a exercer nos termos ge-
rais da lei.

9.º

Prestações suplementares

Serão exigíveis aos sócios, prestações suplementares, até ao quín-
tuplo do capital social, mediante deliberação unânime dos sócios.

10.º

Falecimento ou interdição

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido ou legal representante do
interdito, devendo aqueles nomear um de entre eles que a todos
represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao le-
vantamento do capital depositado para pagamento do giro comercial
e das despesas com a constituição da sociedade.

E alteração do objecto e gerência, tendo sido alterados os arti-
gos 3.º e 5.º que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste em obras, limpeza, reparações e
manutenção de estradas e jardins e jardinagem.

5.º

Gerência

A gerência dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Maria
Zélia dos Reis Framegas Santos, já nomeada gerente e do sócio
Hélder Manuel da Costa Santos, desde já nomeado gerente, sendo
suficiente a assinatura de um gerente para que a sociedade fique
validamente obrigada.

Está conforme.

24 de Outubro de 2001. � O Ajudante (Assinatura ilegível.)
16818822

MÁXIMO CLARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5275/
011024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
011024.

Certifico que por escritura de 24 de Outubro de 2001, exarada a
fl. 46 do livro de notas para escrituras diversas n.º 168-A, do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coim-
bra, foi constituída entre Máximo de Almeida Claro e mulher Ma-
ria dos Anjos Dias de Matos Claro, a sociedade em epígrafe que se
rege pelo contrato constante dos seguintes artigos.

ARTIGO 1.

1 � A sociedade adopta a firma Máximo Claro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Lourenço
Peixinho, 173, 3.º, sala S, freguesia e Vera Cruz, concelho e cidade
de Aveiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe bem
como poderá criar filiais, agências, ou outras formas locais de re-
presentação em qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade, cabeleireiro, estética e formação na área de cabeleireiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Máximo de Almeida Claro e Maria
dos Anjos Dias de Matos Claro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Máximo
de Almeida Claro.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos basta a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e
ALD, e tomar de arrendamento bens imóveis, necessários à prosse-
cução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme.

30 de Outubro de 2001. � O Ajudante (Assinatura ilegível.)
15986705

NETDESCOBERTA � FORMAÇÃO E SERVIÇOS
EM TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5193/
010828; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/011011.

Certifico o seguinte facto: 
Alteração do corpo do artigo 2.º que passou a ter a seguinte re-

dacção:
2.º

A sociedade tem como objecto a prestação de serviços informáti-
cos, comercialização e prestação de serviços em telecomunicações e
formação multimédia.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

26 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15986551

DESÍGNIO � RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4699/
991129; identificação de pessoa colectiva n.º 504717650; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/011002.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou a denominação e objecto,
tendo em consequência sido alterados os artigos 1.º e 2.º que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Desígnio Praça � Comércio de
Artesanato e Artigos de decoração, L.da, e tem a sua sede na Praça
de 14 de Julho, 13, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de artesanato, decorações,
papelaria, bijutarias e acessórios de tabacaria.

Está conforme.

19 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16818482

SONDARLAB � LABORATÓRIO DA QUALIDADE DO AR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5262/
011016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/011016.

Certifico que por escritura de 1 de Outubro de 2001, exarada a
fl. 61 do livro de notas para escrituras diversas n.º 100-E do 2.º
Cartório Notarial de Aveiro foi constituída entre Carlos Pedro da
Silveira Coelho Ferreira, solteiro, maior, Eduardo Augusto Miranda
Duarte, casado, Eduardo Miguel de Sousa Fernandes, solteiro maior,
José Manuel Gaspar Martins, casado, Luís Manuel Portela Ferreira
da Costa, casado, Raquel Moreira Fernandes, solteira, maior, Paulo
Alexandre Marques Vieira Gomes, casado, Juan Mário Simões Pe-
reira, casado, Arlinda Maria Sá Duarte, solteira, maior, Pedro Mi-
guel Gaspar de Oliveira, casado e José Ricardo de Sousa Alves
Pereira, solteiro, maior, a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação SONDARLAB � Laborató-
rio da Qualidade do Ar, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua do Dr. João de
Moura, 41, A, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, e bem assim criar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto medições da qualidade do ar ambi-
ente e monitorização de parâmetros meteorológicos; modelização da
dispersão de poluentes atmosféricos; auditorias ambientais; consul-
toria ambiental e gestão ambiental.

§ único. Para além do disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Código
das Sociedades Comerciais, a sociedade pode adquirir participações
em outras sociedades qualquer que seja o seu objecto social, em
sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

4.º

Capital

O capital social é de 25 000 euros e correspondente à soma das
quotas dos sócios que são as seguintes: seis quotas com o valor
nominal de 3250 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Carlos Pedro da Silveira Coelho Ferreira, Eduardo Augusto
Miranda Duarte, Eduardo Miguel de Sousa Fernandes, José Manuel
Gaspar Martins, Luís Manuel Portela Ferreira da Costa e Raquel
Moreira Fernandes; uma quota com o valor nominal de 3000 euros,
pertencente ao sócio Paulo Alexandre Marques Vieira Gomes; três
quotas com o valor nominal de 665 euros cada uma pertencentes uma
a cada um dos sócios Juan Mário Simões Pereira, Arlinda Maria Sá
Duarte e José Ricardo de Sousa Alves Pereira; uma quota com o
valor nominal de 505 euros, pertencente ao sócio Pedro Miguel
Gaspar de Oliveira.

§ único. Cada um dos sócios realizou já em dinheiro metade do
valor da sua respectiva quota devendo a outra metade do valor de
cada quota ser realizada também em dinheiro por cada um dos só-
cios no prazo de um ano a contar da presente data.

5.º

Prestações suplementares

Serão exigíveis aos sócios prestações suplementares até ao décu-
plo do capital social mediante deliberação unânime dos mesmos
sócios.

6.º

Cessão de quotas

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; para
quaisquer outras pessoas depende do consentimento da sociedade.

2 � Nos casos de cessão a favor de estranhos é atribuído à so-
ciedade, em primeiro lugar, e depois aos sócios não cedentes, em
segundo lugar, o direito de preferir na aquisição das quotas cedendas,
direito este a que se atribui eficácia real.

3 � Se o direito de preferência for exercido por mais de um só-
cio, a parte de cada um será determinada por rateio tendo por base
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o valor da quota que cada um dos preferentes tenha no capital da
sociedade.

7.º

 Gerência

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a pertencer
aos sócios que vierem a ser nomeados gerentes em assembleia ge-
ral, ficando desde já nomeados gerentes o sócio Carlos Pedro da
Silveira Coelho Ferreira, e também o sócio Eduardo Miguel de Sousa
Fernandes, sendo necessárias as assinaturas em conjunto de dois
gerentes para obrigar a sociedade, competindo à gerência a represen-
tação da sociedade nos actos da sua administração em função do seu
objecto social, designadamente:

a) Na aquisição, alienação, locação e oneração de bens móveis ou
direitos;

b) Na subscrição ou aquisição de participações noutras socieda-
des bem como a sua alienação ou oneração.

§ único. Nos assuntos de mero expediente bastará a assinatura de
qualquer gerente.

8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, por delibera-
ção da assembleia geral, a realizar no prazo de 90 dias, contados do
conhecimento do respectivo facto:

a) No caso da quota ser alvo de penhora, arresto ou de qualquer
procedimento judicial;

b) Caso a quota seja cedida sem consentimento da sociedade;
c) Quando por partilha judicial ou extrajudicial a quota não seja

adjudicada ao seu titular;
d) Quando o sócio se recuse a outorgar a escritura de cedência

da sua quota depois de a sociedade ou os sócios terem declarado
preferir na cessão.

2 � A amortização da quota será feita pelo valor que resultar do
último balanço, salvo acordo diverso entre os sócios.

9.º

Falecimento, interdição ou incapacidade

Em caso de falecimento, interdição ou incapacidade de qualquer
sócio, a sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes e os
herdeiros ou representante legal do sócio falecido ou interdito, de-
vendo aqueles nomear um de entre eles que a todos represente na
sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

10.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais poderão ser convocadas por meio de cartas
simples ou registadas ou ainda por qualquer outro meio, salvo
quando a lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de con-
vocação.

11.º

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência e a proceder ao le-
vantamento do capital depositado, nos termos do n.º 4 do artigo 202.º
do Código das Sociedades Comerciais, para pagamento das despesas
do giro comercial e da constituição da sociedade. Que sob sua
responsabilidade, nos termos do n.º 4 do artigo 277.º do Código das
Sociedades Comerciais, declaram que o depósito do capital social
realizado, já foi efectuado em agência bancária de Aveiro.

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante (Assinatura ilegível.)
16818644

CASTELO DE PAIVA

CONSTRUÇÕES FRANCISCO RODRIGUES & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Crasto, Fornos, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 413/20010906; identificação de pessoa colectiva n.º P
505731959; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20010906.

Certifico que entre António Francisco da Silva Rodrigues e mu-
lher Anabela de Sousa Teixeira Rodrigues, n a comunhão de adqui-
ridos foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Construções Francisco Rodrigues &
Teixeira, L.da

3.º

O objecto social consiste na construção e reparação de edifícios.

4.º

A sede fica instalada no lugar de Crasto, freguesia de Fornos, deste
concelho.

§ único. A gerência fica autorizada a livremente deslocar a sede
para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem
como a criar sucursais, filiais, agências, delegações ou qualquer outra
forma local de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

5.º

O capital social é de 5000 euros e encontra-se dividido em duas
quotas, no valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios, e as respectivas entradas foram nesta data rea-
lizadas em dinheiro.

6.º

A administração e a representação da sociedade, em juízo e fora
dele e remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia
geral, pertence a ambos os sócios,  desde já designados gerentes,
sendo suficiente a intervenção de qualquer um deles para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócio de respon-
sabilidade ilimitada, bem como participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas.

8.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos seja a título
oneroso ou gratuito, depende do expresso e prévio consentimento da
sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo, do direito de preferência na respectiva aquisição.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 13839934

MARIA MANUELA, L.DA

Sede: Largo do Conde, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 193/941212; identificação de pessoa colectiva n.º 503316369;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 4/20011012.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
5000 Î, tendo em consequência o artigo 3.º do respectivo contrato
ficado com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma de 4500 euros
pertencente à sócia Maria Manuela Amaral Fontes Beleza da Costa, uma
de 250 euros pertencente à sócia Maria Manuela Fontes da Costa e outra
de 250 euros pertencente à sócia Amélia José Fontes da Costa.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto completo
na sua redacção actualizada respeitante à alteração parcial do contrato.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16908201
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PAVIROD � SOCIEDADE DE PAVIMENTAÇÕES E RODOVIAS, L.DA

Sede: São Pedro, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 417/20010927; identificação de pessoa colectiva n.º P
505605791; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010927.

Certifico que entre Manuel Moreira da Fonseca, casado com Maria
de Lurdes da Silva Fonseca, na comunhão geral e Jorge Rodrigues
de Bastos, casado com Alda Susana Dias Figueiredo, na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas.

2.º

A Sociedade adopta a firma PAVIROD � Sociedade de Pavimen-
tações e Rodovias, L.da

3.º

O objecto social consiste em obras públicas, construção civil,
compra e venda de bens imobiliários.

4.º

A sede fica instalada no lugar de São Pedro, freguesia de Sobra-
do, concelho de Castelo de Paiva.

§ único. A gerência fica autorizada a livremente deslocar a sede
para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem
como a criar sucursais, filiais, agências, delegações ou qualquer outra
forma local de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

5.º

O capital social é de 5000 euros e encontra-se dividido em duas
quotas, sendo uma no valor nominal de 4000 euros, pertencente ao
sócio Manuel Moreira da Fonseca, e outra no valor nominal de
1000 euros pertencente ao sócio Jorge Rodrigues de Bastos e as res-
pectivas entradas foram já realizadas em dinheiro, por depósito em
instituição de crédito, o que declararam sob sua responsabilidade.

6.º

1 � A administração e a representação da Sociedade, remunera-
da ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta
a dois ou mais gerentes, sócios ou não sócios.

2 � Para vincular a Sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária e suficiente a assinatura de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
4 � Compete aos gerentes deliberar sobre qualquer um dos ac-

tos previstos na alínea c) do n.º 2 do artigo 246.º do Código das
Sociedades Comerciais.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
Sociedade e sendo a título oneroso a não sócios goza, a Sociedade
em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, do direito
de preferência na respectiva aquisição, subordinando-se aquele di-
reito ao regime da lei geral.

8.º

 A Sociedade tem direito de proceder à amortização qualquer
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência do sócio;
c) Se a quota for penhorada, arrestada, sujeita a qualquer proce-

dimento cautelar ou por qualquer forma subtraída ao poder de dis-
posição do respectivo titular ou venha por qualquer forma a ser
sujeita a venda, arrematação ou adjudicação judicial;

d) Quando a quota for cedida sem o consentimento da Sociedade
nos casos em que o mesmo é necessário para a tornar, perante ela,
eficaz;

e) Quando, por divórcio ou separação de bens de qualquer sócio,
a respectiva quota não fique a pertencer ao seu titular inicial.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 13839985

MÁRMORES E GRANITOS, PAIVENSES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Ribeiro Chaves, 195, 1.º, esquerdo, frente,
Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 132/911230; identificação de pessoa colectiva n.º 502662603;
data do depósito: 20010627.

Certifico que , em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2000.

8 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16908694

FOZ DO PAIVA � ALDEAMENTO TURÍSTICO, L.DA

Sede: Varzielas, Bairros, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 110/901019; identificação de pessoa colectiva n.º 502391901;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 3/20011012.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
5000 Î, tendo em consequência o artigo 3.º do respectivo contrato
ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e está divido em três quotas, uma de 3500 euros pertencente à
sócia Maria Manuela Amaral Fontes Beleza da Costa, uma de 750 eu-
ros pertencente à sócia Maria Manuela Fontes da Costa e outra de
750 euros pertencente à sócia Amélia José Fontes da Costa.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto completo
na sua redacção actualizada respeitante à alteração parcial do con-
trato.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16908198

BARBOSA, SILVA & NUNES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Sá Carneiro, 52, Sobrado,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 209/951205; identificação de pessoa colectiva n.º 503545597;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20010907.

Certifico a reprodução integral da inscrição n.º 3:
Inscrição n.º 3, apresentação n.º 1/20010907.
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 13839942

CONSTRUÇÕES CÁ DE BAIRROS, L.DA

Sede: Penedo Longo, Bairros. Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 420/20010928; identificação de pessoa colectiva n.º P 505601958;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20010928.

Certifico que entre António Manuel Fernandes Moreira, casado
com Sónia Maria Pinto Rodrigues, na comunhão geral e Joaquim
José Pinto Rodrigues, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas.
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2.º

A Sociedade adopta a firma Construções Cá de Bairros, L.da

3.º

O objecto social consiste na construção de edifícios.

4.º

A sede fica instalada no lugar de Penedo Longo, freguesia de
Bairros, do concelho de Castelo de Paiva.

§ único. A gerência fica autorizada a livremente deslocar a sede
para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem
como a criar sucursais, filiais, agências, delegações ou qualquer outra
forma local de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

5.º

O capital social é de 5000 euros e encontra-se dividido em duas
quotas no valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios, e as respectivas entradas foram nesta data rea-
lizadas em dinheiro.

 6.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunera-
da ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta
a um ou mais gerentes, sócios ou não sócios.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende do expresso e prévio
consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 13840002

AUTO IRMÃOS BATEIRA NUNES
REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Fojo, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 287/981123; identificação de pessoa colectiva n.º 504289098;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20010928.

Certifico a reprodução integral da inscrição n.º 2:
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 4/20010928.
Facto: aumento, redenominação do capital social e alteração par-

cial do contrato.
Artigos alterados: 3.º, 4.º e 5.º
Capital: reforçado com 9 624 100$, subscrito pelos sócios em di-

nheiro, passa para 10 0 24 100$.
Capital redenominado: 50 000 euros.
Sócios e quotas: António Joaquim Bateira Moreira Nunes e José

Inácio Bateira Moreira Nunes, cada um com igual quota de
25 000 euros.

Gerência: afecta a um ou mais gerentes, sócios ou não sócios.
Gerentes: ambos os sócios.
Forma de obrigar: suficiente a intervenção de um gerente.
Data: 23 de Agosto de 2001.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto completo
na sua redacção actualizada respeitante à alteração parcial do con-
trato.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16796357

AUTO IRMÃOS BATEIRA NUNES � REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Fojo, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 287/981123; identificação de pessoa colectiva n.º 504289098;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20010928.

Certifico a reprodução integral do averbamento n.º 1 à a inscrição
n.º 1:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 5/20010928.
Facto: deslocação da sede.
Sede: Fojo, Sobrado, Castelo de Paiva.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16796365

O CASEIRINHO � RESTAURANTE TÍPICO, L.DA

Sede: Cruz da Carreira, Santa Maria de Sardoura,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 323/000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504619837;
data do depósito: 20010621.

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

5 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16908589

SOCIEDADE DE TRANSPORTES JOSÉ ROCHA & FILHOS, L.DA

Sede: Curvite, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 361/20010125; identificação de pessoa colectiva
n.º 505215950; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20011012.

Certifico a reprodução integral da inscrição n.º 2:
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 1/20011012.
Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Objecto: transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrém

e na exploração florestal, madeiras e agricultura.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto completo
na sua redacção actualizada respeitante à alteração parcial do con-
trato.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16796381

TRANSPORTES VISTA ALEGRE, L.DA

Sede: Vista Alegre, São Martinho de Sardoura,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 273/980805; identificação de pessoa colectiva n.º 504217488;
data do depósito: 20010627.

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

8 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16908660

FONTES & DINIS, L.DA

Sede: Cruz da Agra, São Martinho de Sardoura,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 81/880330; identificação de pessoa colectiva n.º 501947329;
data do depósito: 20010622.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
referentes ao ano de exercício de 2000.

7 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16908635

ÍLHAVO

SILVICENTE � REPARAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Sede: Rua do Mestre Mónica, 66, Gafanha da Nazaré

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1381/
011011; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/011011.

Certifico que por escritura outorgada em 21 de Setembro de 2001,
a fl. 146 do livro de notas para escrituras diversas n.º 136 E, do
Cartório Notarial de Ílhavo, foi constituída por Vítor Manuel Vi-
cente, casado com Maria de Lurdes Ribau da Silva Amarante Vi-
cente, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de D. José Rito,
55, Gafanha da Encarnação; e Nuno Filipe da Silva Vicente, sol-
teiro, maior, residente na referida morada, uma sociedade comercial
por quotas, a qual passa a reger-se pelas disposições legais e pelas
cláusulas dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma SILVICENTE � Reparações
Electromecânicas, L.da e tem a sua sede na Rua de Mestre Mónica,
66, freguesia de Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo.

2.º

A sociedade tem como objecto reparações electromecânicas.

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, encontrando-se dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de 1250 euros pertencente ao sócio Vítor Manuel Vicente
e outra do valor nominal de 3750 euros pertencente ao sócio Nuno
Filipe da Silva Vicente.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capi-
tal social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que
representem a totalidade do capital social.

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

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunera-
da ou não, consoante for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não
sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando
desde já nomeado gerente o sócio Vítor Manuel Vicente.

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

5.º

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

6.º

As cessões de quotas e sua divisão é livre, quando efectuadas entre
sócios ou a favor dos seus descendentes. No caso de cessão a estra-
nhos, os sócios não cedentes em primeiro lugar e a sociedade em
segundo, gozam do direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, for cedida sem consentimento da sociedade.

8.º

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

Elmano Mendes da Cruz. 13105981

LUMILÉCTRICA � MONTAGEM DE INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 5/850206;
identificação de pessoa colectiva n.º 501565256; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 10/260901.

Certifico que na sociedade em epígrafe o capital foi elevado à cifra
de 1 002 410$, após o aumento de 502 410$, subscrito e realizado
da seguinte forma: 500 611$70, por incorporação de reservas; e
1793$30 por incorporação de resultados transitados, em partes iguais,
para reforço das quotas dos sócios, e redenominado o capital, tendo
ainda mudado a sede social, pelo que actualmente os artigos 1.º e
4.º do pacto social têm a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LUMILÉTRICA � Monta-
gem de Instalações Eléctricas, L.da, e tem a sua sede na Rua das
Covadas, 70, freguesia de Gafanha da Encarnação, concelho de
Ílhavo.

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de Î 5000, dividido em duas quotas do valor nominal de Î 2500,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

26 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Maria Fernanda
Gomes Cravo. 13105078

SANTA MARIA DA FEIRA

MARQUES & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4187/940822; identificação de pessoa colectiva
n.º 503270199; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: (of.) 10/010411.

Certifico que pela apresentação supra-indicada foi efectuado o
registo de:

a) Cessação de funções do gerente David Cardoso Coelho de Fi-
gueiredo, renúncia.

Data: 12 de Janeiro de 2001.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 14792486

MANUEL JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2983/900228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502204480; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
010420.

Certifico que pela apresentação supra-referida, foi efectuado o
seguinte registo:

Reforço do capital para 60 144 600$, sendo o aumento de
144 600$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios da seguinte
forma: Manuel de Jesus � 60 250$; Maria Dulce Moreira de Oli-
veira � 48 200$; Sandra Cristina Oliveira de Jesus, Paulo Joaquim
de Oliveira de Jesus e Manuel Carlos Oliveira de Jesus, cada um �
12 050$.

Redenominação do capital social para euros e alteração parcial do
contrato, quanto aos artigos 2.º e 3.º, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

2.º

O seu objecto consiste em construção engenharia civil, constru-
ção de estradas, vias férreas, aeroportos, instalações desportivas,
engenharia hidráulica, obras especializadas de construção, instalações
especiais, actividades de acabamento na área da construção.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 300 000 euros, dividido em cinco quotas, sendo uma
de 125 000 euros pertencente ao sócio Manuel de Jesus, uma de
100 000 euros pertencente à sócia Maria Dulce Moreira de Oliveira
e três iguais de 25 000 euros uma de cada um dos sócios Sandra
Cristina Oliveira de Jesus, Manuel Carlos Oliveira de Jesus e Paulo
Joaquim de Oliveira de Jesus.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15697932

AMÉRICO DE CASTRO CORREIA
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7183/010906; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 9/010906.

Certifico que pela apresentação supra-referida, Américo de Cas-
tro Correia casado com Maria Julieta Gomes Soares, comunhão de
adquiridos constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Américo de Castro Correia � Socie-
dade de Construções, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua da
Relva, 80, freguesia de Lobão, deste concelho.

2.º

O seu objecto consiste na construção de edifícios, construção e
obras públicas.

3.º

O capital social, é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro representado por uma quota desse montante, perten-
cente ao sócio Américo de Castro Correia.

4.º

A gerência da Sociedade, remunerada ou não, fica afecta ao só-
cio Américo de Castro Correia, desde já nomeado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para validamente obrigar a Sociedade em
todos os actos e contratos.

5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capi-
tal, até ao dobro do capital social.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15688569

CONFEITARIA A PENEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7184/010906; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/010906.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída en-
tre António Carlos Nogueira de Paiva Pereira casado com Ana Cân-
dida Pinto Moreira, na comunhão geral e Francisco Pinto Ferreira
casado com Maria da Conceição Moreira das Neves Ferreira, comu-
nhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Confeitaria a Peneira, L.da e tem a sua
sede na Rua do Padre Brito, 311, freguesia de Argoncilhe, deste
concelho.

§ único. A gerência poderá abrir ou encerrar sucursais ou filiais,
bem como mudar a sede dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de fabrica-
ção de produtos de confeitaria.

3.º

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

4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante igual a 10 vezes o valor do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo bastante a assinatura de qualquer um de-
les nos serviços de mero expediente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os demais actos e con-
tratos é necessária a assinatura conjunta de ambos os gerentes.

§ 2.º Consideram-se englobados nos poderes de gerência a com-
pra e venda de veículos automóveis de e para a sociedade e a assi-
natura de contratos de leasing, bem como a compra e venda de bens
imóveis e bem como tomar de arrendamento quaisquer imóveis.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios, nos
seguintes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Quando a cessão de quotas a estranhos for efectuada sem o

consentimento da sociedade;
c) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída

em massa falida ou insolvente;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens,

se, na respectiva partilha a quota não for adjudicada ao seu titular.
§ único. A quota será amortizada pelo valor que venha a ser apu-

rado num balanço a efectuar para o efeito, pago em prestações se-
mestrais e iguais.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15688763

JOAQUIM MÁRIO PINTO DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7185/010906; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 13/010906.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída en-
tre Joaquim Mário Pinto de Almeida e mulher, Adelaide de Oliveira
Costa Almeida, casados na comunhão de adquiridos a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Mário Pinto de Almeida, L.da, com
sede na Rua da Mó, 315, 1.º, direito, Poente, da freguesia de Paços de
Brandão, deste concelho.

2.º

A sociedade tem por objecto táxi.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 3000 euros do
sócio Joaquim Mário Pinto de Almeida e outra de 2000 euros da
sócia Adelaide de Oliveira Costa Almeida.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Joaquim Mário
Pinto de Almeida, desde já nomeado gerente.
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1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
2 � Em ampliação da esfera normal de sua competência a gerên-

cia poderá comprar e vender viaturas automóveis de e para a socie-
dade.

3 � É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos alheios aos fins sociais, designadamente,
abonações, fianças, letras de favor.

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao dobro do capital social e desde que a deliberação seja
tomada por unanimidade.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que vencerão
juros ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

7.º

As assembleias gerais para as quais a lei não preveja formalida-
des especiais serão convocadas por meio de carta registada, com
aviso de recepção e com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15688771

ALBANO DA COSTA MIRANDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7186/010906; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 20/010906.

Certifico que pela apresentação supra-referida Albano da Costa
Miranda casado com Aurélia da Conceição dos Santos Pinho, na
comunhão geral, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma, sede e duração

A sociedade adopta a firma Albano da Costa Miranda, Unipes-
soal, L.da, tem a sua sede na Rua dos Namorados, freguesia de Cal-
das de São Jorge, concelho de Santa Maria da Feira, e durará por
tempo indeterminado a contar da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único Albano da Costa Miranda.

ARTIGO 4.º

Negócios entre sócio e sociedade

Fica autorizado o sócio único a celebrar com a sociedade todos
os negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da so-
ciedade, nos termos previstos pelo artigo 270.º-F do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital

Por decisão do sócio único, a sociedade pode exigir prestações
suplementares de capital, até ao montante máximo total do décuplo
do capital social, nas condições que vierem a ser estabelecidas.

ARTIGO 6.º

Pluralidade de sócios

Compete ao sócio único deliberar a modificação da sociedade em
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de novo(s) sócio(s) e autori-

zar a gerência a praticar os actos contratuais e legais necessários para
tornar exequível aquela decisão.

ARTIGO 7.º

Administração e gerência

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, compete ao
sócio único Albano da Costa Miranda, o qual é desde já nomeado
gerente.

2 � A gerência dispõe dos mais amplos poderes necessários para
assegurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e efectuar
todas as operações relativas ao objecto social, podendo designada-
mente:

a) Adquirir, vender, permutar, ou de qualquer outro modo one-
rar, bens móveis ou imóveis incluindo veículos automóveis.

b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer pleitos judiciais
e extrajudiciais, podendo conferir mandato para o efeito.

c) Subscrever contratos de locação financeira ou de trespasse de
estabelecimentos comerciais.

d) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais e
alterar ou rescindir os respectivos contratos.

3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, mediante a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 8.º

Aplicação dos resultados

Na deliberação sobre a aplicação dos resultados, a assembleia geral
não está sujeita a outras limitações que não sejam as emergentes de
disposições legais imperativas, podendo o lucro ser aplicado, no todo
ou em parte, na constituição ou reforço de reservas e na prossecu-
ção de quaisquer outros interesses da sociedade.

ARTIGO 9.º

Disposições finais e transitórias

1 � A sociedade assume todas as despesas com a sua constitui-
ção e registo.

2 � Igualmente assume a sociedade, com o seu registo definiti-
vo, todos os direitos e obrigações decorrentes dos negócios jurídi-
cos por si celebrados entre a sua constituição e registo.

3 � O gerente nomeado no presente contrato, fica desde já auto-
rizado a proceder ao levantamento do capital social depositado na
agência de Lobão, do Banco BPI, S. A., para fazer face às despesas
de constituição, registo, instalação e equipamento da sociedade.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15668541

ALBERESTOR � APLICAÇÃO DE ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7187/010906; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 24/010906.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída en-
tre Carlos Alberto Pinto da Silva e mulher, Maria de Castro Pinto
Domingues, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ALBERESTOR � Aplicação de
Estores, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Candais, 3, freguesia de
Sanguedo, do concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede so-
cial ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de ins-
talação de estores e instalações não especificadas.

3.º

O capital social, representado em numerário, é de 5000 euros,
dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios.
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4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante igual ao quíntuplo do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

§ 1.º Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente, abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.

§ 2.º Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quais-
quer imóveis de e para a sociedade;

Adquirir veículos automóveis, podendo assinar contratos leasing.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos sócios, nos
seguintes casos:

a) Por morte de qualquer dos sócios;
b) Por partilha, na sequência de divórcio, se na mesma a quota

não for adjudicada ao seu titular.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15676048

RATINHOS � PRODUTOS DE JARDINAGEM E TANOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7192/010910; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 9/010910.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída en-
tre RATINHOS � Participações e Investimentos Imobiliários, S. A.,
com sede na Avenida da Barrinha, Praia, Esmoriz, Ovar e António
Maria Malheiro Ferreira da Silva casado com Maria Antónia Fal-
cão Ferreira da Silva, na comunhão de adquiridos a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma RATINHOS � Produtos de
Jardinagem e Tanoaria, L.da e tem a sede na Rua de Cardielos, sem
número de polícia, freguesia de Rio Meão, concelho de Santa Ma-
ria da Feira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, para qualquer ou-
tro local, desde que dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe daquele.

2.º

O objecto da sociedade consiste em importação e exportação de
produtos de jardinagem e tanoaria.

3.º

O capital social é de 12 470 euros, encontra-se totalmente reali-
zado em numerário e corresponde à soma de duas quotas: uma, de
11 223 euros, da sócia RATINHOS � Participações e Investimen-
tos Imobiliários, S. A.; e outra, de 1247 euros, do sócio António
Maria Malheiro Ferreira da Silva.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou
não, for designado em assembleia geral que igualmente deliberará
sobre a remuneração ou não dos gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada pela intervenção conjunta de dois
gerentes.

3 � Não carece de autorização de qualquer outro órgão, a aqui-
sição, alienação, oneração ou locação de quaisquer bens, móveis ou
imóveis, aquisição, alienação, oneração ou locação de estabelecimen-
tos, e bem assim aquisição ou alienação de participações sociais em
quaisquer sociedades, bem como para constituir mandatários ou pro-

curadores da sociedade, nos termos do Código das Sociedades Comer-
ciais.

5.º

Além do consentimento exigido por lei, em quaisquer transmissões
de quotas a estranhos, fica reservado para a sociedade em primeiro
lugar e para os sócios não cedentes em segundo, o direito de preferência
na respectiva aquisição.

6.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amorti-
zada qualquer quota nos seguintes casos:

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

outra forma de apreensão forçada;
c) Quando qualquer quota for cedida em contravenção com o

disposto no artigo 5.º deste contrato;
d) Por falecimento de qualquer sócio, pessoa singular, ou disso-

lução de pessoa colectiva;
e) Em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou

separação de bens, se, na partilha do património, a quota não for
totalmente adjudicada ao respectivo titular.

2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo o
último balanço aprovado, salvo nos casos em que a lei preveja im-
perativamente outro valor.

7.º

Também mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante global igual ao décuplo do capital que a sociedade tiver à data
da deliberação.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15689115

ELITRADE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4412/950601; identificação de pessoa colectiva
n.º 503556335; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
010910.

Certifico que pela apresentação supra-referida, foi efectuado o
seguinte registo:

Reforço do capital social para 24 057 840$, sendo o aumento de
22 057 840$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em re-
forço e na proporção das suas quotas.

Redenominação do capital social para euros e alteração parcial do
contrato, quanto aos artigos 2.º e 3.º, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o comércio, importação e exportação e
representações de grande variedade de mercadorias; fabrico e comer-
cialização de fogões e caloríficos a lenha, arcas congeladoras e base
de chuveiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 120 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 60 000 eu-
ros, cada uma, pertencendo uma a cada uma das sócias.

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

Conferida, está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15689107

DENCI PORTUGAL � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5892/990224; identificação de pessoa colectiva
n.º 503664561; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/
010911.
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Certifico que pela apresentação supra-referida, foi efectuado o
seguinte registo:

Reforço capital social para 20 048 200$, sendo o aumento de
48 200$, realizado em dinheiro, redenominação do capital social para
euros e renominalização do valor das acções e alteração parcial do
contrato quanto aos artigos 5.º, 6.º, 8.º, n.º 1 e 24.º, e eliminação do
artigo 35.º, cuja redacção actualizada é a seguinte: 

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros.

ARTIGO 6.º

2 � As acções têm o valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração pode decidir aumentar o capi-
tal social, por uma ou mais vezes, nas modalidades permitidas por
lei, até ao montante de 500 000 euros.

ARTIGO 24.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto de três a nove membros, um dos quais de-
sempenhará as funções de presidente e podendo um ou mais desem-
penhar as de vice-presidente(s).

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

Conferida, está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15682617

DENCI PORTUGAL � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, S. A.

(anteriormente  DENCI PORTUGAL � EMPRESA
DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5892/990224; identificação de pessoa colectiva
n.º 503664561; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/
990224.

Certifico que pela apresentação supra-referida, foi efectuado o
seguinte registo:

Reforço do capital para 20 000 000$, sendo o aumento de
19 600 000$, realizado em dinheiro e subscrito pela seguinte
forma: pela DENCI � Empresa de Trabajo Temporal, S. A. que
reforça a sua quota em 9 600 000$ e com a entrada dos novos só-
cios, Américo Ferreira de Amorim, casado com Maria Fernanda de
Oliveira Ramos Amorim, separação de bens; Rui Miguel Duarte
Alegre, casado com Paula Fernanda Ramos Amorim, separação de
bens, mediante subscrição cada um de uma quota de 20 000$ e
Amorim Desenvolvimento � Investimentos Financeiros, S. A., com
sede no lugar de Meladas, freguesia de Mozelos, Santa Maria da
Feira que subscreve uma quota de 9 960 000$ e consequente alte-
ração do contrato, artigo 4.º, capital: 20 000 000$, sócios e quotas: 1)
Juan Carlos Bacariza Domingues; 2) Américo Ferreira de Amorim;
3) Rui Miguel Duarte Alegre, cada um 20 000$; 4) DENCI �
Empresa de Trabajo Temporal, S. A. � 9 980 000$ e 5) Amorim
Desenvolvimento � Investimentos Financeiros, S. A. � 9 960 000$
e transformação em sociedade anónima que se passará a reger pelos
seguintes estatutos:

Estatutos

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Denci Portugal � Empresa de
Trabalho Temporário, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Meladas, 380, fre-
guesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

2 � O conselho de administração pode, sem dependência de de-
liberação dos accionistas:

a) Transferir a sede para qualquer outro local permitido por lei;
b) Criar, em qualquer parte do território nacional ou no estran-

geiro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritó-
rios ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social o exercício da actividade de
cedência temporária de trabalhadores para utilização de terceiros
utilizadores, selecção, orientação e formação profissional.

ARTIGO 4.º

A sociedade dura por tempo indeterminado, com início reportado
à data da sua constituição.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 000$.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 20 000 acções.
2 � As acções têm o valor nominal de 1000$ cada uma.
3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou

incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e
10 000.

4 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente con-
vertíveis nos temos da lei.

5 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto.
6 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão,

ficar sujeitas a remissão em data fixa ou a deliberar pela assembleia
geral; a remissão é feita pelo valor nominal das acções ou com o
prémio que for fixado na deliberação da assembleia geral que a
decidir.

7 � Os títulos representativos das acções são nominativo ou ao
portador, registados ou não, e reciprocamente convertíveis nos ter-
mos da lei.

8 � Os títulos representativos das acções são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e por um mandatário com poderes espe-

ciais para o acto; ou
c) Por dois mandatários, para o efeito designados; podendo as

assinaturas dos administradores ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 7.º

Salvo se diversamente for deliberado em assembleia geral para o
efeito convocada e por accionistas que representem, pelo menos, 51%
do capital realizado, os accionistas gozam, na proporção das acções
que possuírem, do direito de preferência nos aumentos de capital,
quer na subscrição das novas acções, quer no rateio daquelas relati-
vamente às quais tal direito não tenha sido exercido.

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração pode decidir aumentar o capi-
tal social, por uma ou mais vezes, nas modalidades permitidas por
lei, até ao montante de 100 000 000$.

2 � Nos aumentos de capital que decidir, compete ao conselho
de administração fixar os respectivos termos e condições, bem como
a forma e os prazos de subscrição e realização.

3 � A autorização para a(s) decisão(ões) de aumento de capital
prevista(s) no n.º 1 é válida pelo prazo máximo permitido por lei e
pode ser renovada uma ou mais vezes.

ARTIGO 9.º

1 � Na realização de entradas referentes às acções que hajam
subscrito num aumento de capital, os accionistas ficam constituídos
em mora se não procederem a elas, no todo ou em parte, até ao ter-
mo do prazo fixado para o efeito, na respectiva deliberação da as-
sembleia geral ou decisão do conselho de administração; sobre as
importâncias e dívida incidem, pelo tempo que a mora durar, juros
à taxa máxima permitida por lei.

2 � Enquanto ocorrer a situação de mora, prevista no número
anterior, suspendem-se todos os direitos sociais inerentes às acções
em causa.

 3 � Os accionistas em mora na realização de entradas relativas
às acções que hajam subscrito num aumento de capital e que, inter-
pelados para efectuarem o pagamento das importâncias em dívida,
acrescidas dos respectivos juros, o não façam no prazo que lhes for
marcado, perdem, a favor da sociedade, essas acções e o montante
de todos os pagamentos por conta delas efectuados.

ARTIGO 10.º

1 � A utilização, por qualquer accionista, de informações obti-
das através do exercício do direito de informação, para fins estra-
nhos ao mesmo e com prejuízo da sociedade ou de outro accionis-
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ta, constitui o infractor em responsabilidade, nos termos gerais, pe-
los danos que lhes causar e implica a amortização das acções por ele
detidas.

2 � A amortização efectua-se por decisão do conselho de admi-
nistração.

3 � A decisão deve ser tomada no prazo de 90 dias contados do
conhecimento, pelo conselho de administração do facto que impõe
a amortização.

4 � A decisão do conselho de administração é comunicada, por
qualquer meio, ao accionista por ela afectado.

5 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-
tização é o valor contabilístico das acções, apurado através do últi-
mo balanço aprovado.

6 � Salvo disposição legal em contrário ou acordo entre as par-
tes, o pagamento da contrapartida da amortização pode ser fraccio-
nado em prestações, até ao máximo de seis, iguais, sem qualquer
acréscimo de juros ou encargos.

7 � Sendo realizado de uma só vez, o pagamento da contrapar-
tida da amortização deve ser feito até seis meses após a fixação defi-
nitiva dela; sendo fraccionado em prestações, a primeira vence-se no
prazo máximo de seis meses contados da data da fixação definitiva
da contrapartida e cada uma das demais, em prazo, com referência ao
momento estipulado para a realização da anterior, igual ao estabele-
cido para a inicial.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente permi-
tidos, designadamente obrigações de todos os tipos previstos na lei,
em conformidade com o que for decidido pelo conselho de admi-
nistração ou deliberado pela assembleia geral, nos termos da lei.

2 � As decisões e deliberações de emissão de títulos de dívida e
obrigações podem ser tomadas pela maioria que, para cada tipo, a
lei especifique como mínima.

3 � As obrigações e, nos casos previstos na lei, demais títulos
de dívida podem revestir a forma escritural ou incorporar-se em tí-
tulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000.

4 � As obrigações escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

5 � Os títulos representativos das obrigações são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e um mandatário com poderes especiais

para o acto; ou
c) Por dois mandatários para o efeito designados; podendo as

assinaturas dos administradores ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 12.º

A sociedade não é obrigada a dividir os títulos objecto de
contitularidade que incorporem mais de uma acção ou um título de
dívida, enquanto não tiver havido partilha ou divisão entre os con-
titulares; mas, realiza esta, a divisão dos títulos pode ser efectuada
a requerimento dos interessados.

ARTIGO 13.º

As operações de registo das transmissões, conversões e outras,
relativas a acções e títulos de dívida, quaisquer que sejam, quando
efectuadas a requerimento dos respectivos detentores ou titulares,
constituem encargo dos interessados, a pagar no momento da for-
mulação do correspondente pedido.

ARTIGO 14.º

Mediante resolução do conselho de administração ou, se a lei a
exigir, deliberação dos accionistas, a sociedade pode, nos termos
autorizados por lei:

a) Subscrever, adquirir, alienar e onerar por qualquer forma:
a.1) Acções, quotas, partes sociais ou obrigações de outras socie-

dades com objecto igual ou diferente;
a.2) Participações em agrupamentos complementares de empresas,

consórcios e associações em comparticipação;
b) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títu-

los de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como
fazer sobre umas e outros as operações que forem julgadas conve-
nientes;

c) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por quais-
quer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que mediante a
constituição de garantias reais.

ARTIGO 15.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único ou o conselho fiscal.

ARTIGO 16.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único são eleitos pelos
accionistas.

2 � A eleição é realizada em listas separadas, com especificação
do cargo que neles competir a cada membro.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único consideram-se
empossados logo que tenham sido eleitos.

ARTIGO 17.º

1 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único dura
por um ano civil, renovável automaticamente, até ao máximo de três,
e, sem prejuízo do disposto no n.º 4 deste artigo, desde que, aquan-
do da votação do relatório de gestão, das contas do exercício e da
aplicação dos resultados, os accionistas não deliberem substituir al-
gum ou alguns deles ou todos.

2 � De três em três anos, os accionistas procedem obrigatoria-
mente à eleição dos membros da mesa da assembleia geral, do con-
selho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único servem pelo pe-
ríodo do mandato e mantêm-se em funções até serem legalmente
substituídos; o ano civil em que forem eleitos conta como completo
para o cômputo do período do mandato.

4 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único podem ser ree-
leitos uma ou mais vezes.

5 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único não podem fa-
zer-se representar no exercício dos seus cargos, salvo o disposto no
artigo 28.º, n.º 3, deste contrato.

ARTIGO 18.º

As votações dos órgãos sociais revestem a forma que o respecti-
vo presidente determinar, salvo o disposto em preceitos legais im-
perativos.

ARTIGO 19.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho fis-
cal ou o fiscal único podem ser retribuídos mediante uma remune-
ração fixa para determinado período, senhas de presença ou outras
atribuições patrimoniais, cumulativamente ou apenas em algumas das
referidas modalidades.

2 � A remuneração de todos ou alguns dos membros do conse-
lho de administração pode consistir, parcialmente, em participação
nos lucros da sociedade.

3 � A participação referida no número anterior não pode exce-
der, para todos os administradores em exercício, 3%.

4 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão eleita por
aquela deliberar sobre;

a) A retribuição a que alude o n.º 1;
b) As remunerações de cada um dos administradores;
c) Quais os administradores cuja remuneração consiste em par-

ticipação nos lucros, bem como a percentagem destes atribuída a
cada um.

5 � A comissão prevista no número anterior será constituída por
três accionistas que escolherão o respectivo presidente; o período de
duração de funções desta comissão coincidirá com o dos órgãos
sociais.

6 � A remuneração nos termos estabelecidos no n.º 2 depende
sempre da aquiescência dos administradores a quem houver sido
atribuída; se algum não a aceitar, a parte correspondente é deduzida
ao montante a esse fim destinado.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com
a antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada para a
respectiva reunião, possuam, averbadas no livro da sociedade ou
nesta depositada, ou provem ter, depositadas em estabelecimento
bancário, pelo menos 100 acções; para o efeito do disposto neste
número, as acções deverão manter-se averbadas ou depositadas, em
nome do accionista, até ao encerramento da reunião.

2 � Os accionistas detentores de menos de 100 acções podem
agrupar-se até completarem este número, fazendo-se representar na
assembleia geral por um deles, observado o disposto no número
anterior.
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3 � Salvo imposição decorrente de preceito legal imperativo, os
accionistas sem direito de voto e os possuidores de títulos de dívida
não podem assistir às reuniões da assembleia geral.

4 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 21.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
podendo ter um vice-presidente, e um ou mais secretários.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral podem não ser
accionistas.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral reúne:
a) No prazo legal, para:
a.1) deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-

cio;
a.2) deliberar sobre a aplicação de resultados;
a.3) exercer as demais competências a ela conferidas pela lei ou

por este contrato;
b) Sempre que:
b.1) o conselho de administração, o fiscal único ou o conselho

fiscal o solicitem;
b.2) um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condições

previstas na lei, o requeiram.
2 � O requerimento referido na alínea b), subalínea b.2), do nú-

mero anterior deve ser formulado por escrito, com a(s) assinatura(s)
do(s) seu(s) autor(es) reconhecida(s) notarialmente, e dirigido ao
presidente da mesa da assembleia geral, indicando com previsão os
assuntos a incluir na ordem do dia e justificando a necessidade da
reunião da assembleia geral; considera-se não justificado o requeri-
mento cujos motivos, por obscuridade, contradição ou insuficiência,
não esclareçam concretamente as razões dele determinantes.

3 � Para que a assembleia geral convocada a requerimento de
accionistas possa deliberar, devem estar presentes ou fazer-se repre-
sentar requerentes detentores de acções que totalizem, no mínimo,
o valor exigido por lei para legitimar o pedido da convocação da
reunião.

4 � Excepto se a lei impuser outras formalidades, a convocação
da assembleia geral, quando sejam nominativas todas as acções da
sociedade, pode fazer-se por cartas registadas, expedidas com a an-
tecedência legal mínima em relação à data da sua realização.

5 � O(s) accionistas(s) a quem, por lei, assista o direito de
requer(em) que na ordem do dia de uma assembleia geral já convo-
cada ou a convocar sejam incluídos determinados assuntos, deve(m)
deduzir essa pretensão por escrito, dirigido ao presidente da mesa,
com a(s) assinatura(s) reconhecida(s) notarialmente, identificando
com clareza e precisão tais assuntos.

ARTIGO 23.º

1 � Os accionistas com direito a voto podem fazer-se represen-
tar na assembleia geral.

2 � A representação voluntária de um accionista na assembleia
geral só pode ser conferida a outro accionista ou a pessoa a quem a
lei imperativa atribua esse direito.

3 � As pessoas colectivas são representadas por quem nomearem
para o efeito.

4 � As representações previstas nos números anteriores devem ser
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por escrito
entregue na sede da sociedade com a antecedência mínima cinco dias
úteis sobre a data designada para a reunião a que se referirem; o
presidente da mesa da assembleia geral, quando tiver dúvidas sobre
a veracidade das assinaturas dos escritos comunicando as represen-
tações, pode exigir o reconhecimento notarial delas.

ARTIGO 24.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho
de administração composto de cinco a nove membros, um dos quais
desempenhará as funções de presidente e podendo um ou mais de-
sempenhar as de vice-presidente(s).

2 � As decisões do conselho de administração serão tomadas por
maioria de quatro, cinco ou seis administradores consoante os mem-
bros do conselho sejam cinco, sete ou nove.

ARTIGO 25.º

1 � Ao conselho de administração compete, em geral, o exercí-
cio de todos os poderes de direcção, gestão, administração e repre-
sentação da sociedade e, em especial:

a) Nos termos definidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), deste con-
trato, transferir a sede a sociedade para qualquer outro local permi-
tido por lei;

b) Nos termos estabelecidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), deste
contrato, criar, em qualquer parte do território nacional ou no estran-
geiro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritórios
ou outras formas locais de representação da sociedade;

c) Nos termos do estipulado no artigo 14.º deste contrato:
c.1) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar, por qualquer forma:
c.1.1) Acções, quotas, partes sociais, obrigações de outras socie-

dades;
c.1.2) Participações em agrupamentos complementares de empre-

sas, consórcios e associações em participação;
c.2) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títu-

los de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como
fazer sobre umas e outros ao operações que forem julgadas conve-
nientes;

c.3) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por
quaisquer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que me-
diante a constituição de garantias reais;

d) Exercer e promover o exercício dos direitos da sociedade nos
agrupamentos complementares de empresas, consórcios, associações
em participação e sociedades em que participe;

e) Adquirir, alienar, permutar, locar e onerar por qualquer forma
bens mobiliários;

f) Negociar com instituições de crédito operações de financiamen-
to, activas ou passivas, nos termos, condições e formas que reputar
convenientes;

g) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiros,
emitir, aceitar, subscrever e endossar cheques, letras, livranças, ex-
tractos de factura e outros títulos de crédito;

h) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros;

i) Desempenhar as demais funções previstas neste contrato e na
lei.

2 � O conselho de administração estabelece as regras do seu
funcionamento.

ARTIGO 26.º

1 � O conselho de administração pode, por meio de decisão re-
gistada em acta, delegar em qualquer dos seus elementos:

a) A execução das decisões do próprio conselho;
b) A gestão corrente da sociedade;
c) A competência para determinadas matérias de administração.
2 � Sendo composto por cinco, sete, ou nove membros, o con-

selho de administração pode, nos termos fixados no número ante-
rior, delegar as competências aí referidas numa comissão executiva,
constituída por um número menor, ímpar, de administradores, um
dos quais será obrigatoriamente o presidente do conselho, a quem
caberá o mesmo cargo nesta comissão.

3 � O conselho de administração define o regime de funciona-
mento da comissão prevista no número anterior.

4 � O conselho de administração pode, por meio de decisão re-
gistada em acta, designar um secretário da sociedade e o seu suplente.

ARTIGO 27.º

1 � Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para
a sociedade vinculam-na se praticados por:

a) Um administrador-delegado, dentro dos limites da delegação do
conselho de administração;

b) Dois administradores;
c) Um administrador e um procurador com poderes para a cate-

goria de actos na qual se inclua aquele em que intervém;
d) Dois procuradores, conjuntamente, com poderes para a catego-

ria de actos na qual se inclua aquele em que intervêm; ou
e) Um procurador com poderes especiais.
2 � Nos actos de mero expediente basta a intervenção de um

administrador ou de um procurador.

ARTIGO 28.º

1 � O conselho de administração reúne-se mediante convocação,
por qualquer meio, do seu presidente ou de outros administradores,
nos termos da lei imperativa.

2 � O conselho de administração reúne-se quando e onde o in-
teresse social o exigir.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente
do conselho.

4 � Os administradores podem votar por correspondência as re-
soluções do conselho de administração.

5 � O presidente do conselho de administração tem voto de qua-
lidade nas resoluções do conselho.
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ARTIGO 29.º

1 � O conselho de administração pode nomear, de entre os seus
membros, accionistas e membros dos outros órgãos sociais, uma
comissão consultiva, à qual compete, sempre que para o efeito for
solicitada pelo próprio conselho, dar parecer sobre:

a) Os planos e a estratégia da actividade da sociedade;
b) As propostas de alteração do contrato social, aumento de ca-

pital, emissão de obrigações, fusão, cisão, transformação e dissolu-
ção da sociedade.

2 � O conselho de administração fixa a composição, o período
de duração de funções e o regime de funcionamento da comissão
referida no número anterior.

ARTIGO 30.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a um
conselho fiscal formado por três membros efectivos e um ou mais
suplentes.

ARTIGO 31.º

1 � A importância dos lucros de cada exercício tem a aplicação
que os accionistas deliberarem, ressalvadas as limitações decorren-
tes de disposições legais imperativas.

2 � Serão autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso do
exercício, até ao máximo permitido por lei.

ARTIGO 32.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou me-
diante deliberação de accionistas que detenham acções corresponden-
tes a, pelo menos, 51% do capital social realizado.

2 � A liquidação do património, em consequência da dissolução
da sociedade, é feita extrajudicialmente, por uma comissão consti-
tuída pelos membros do conselho de administração em exercício,
salvo deliberação dos accionistas em sentido diverso.

ARTIGO 33.º

1 � Todos os diferendos que se suscitem entre accionistas ou
entre eles e a sociedade, em relação com o presente contrato ou com
deliberações sociais, serão submetidos ao Centro de Arbitragem
Comercial da Associação Comercial de Lisboa/Câmaras de Comér-
cio e Indústria Portuguesa e Associação Comercial do Porto/Câma-
ra do Comércio e Indústria do Porto, para resolução definitiva por
tribunal arbitral funcionamento sob a égide do referido Centro, nos
termos do respectivo regulamento.

2 � A arbitragem decorrerá na sede da Associação Comercial do
Porto/Câmara de Comércio e Indústria do Porto.

3 � O tribunal arbitral será composto por três árbitros.
4 � Os árbitros julgam segundo a lei portuguesa.

ARTIGO 34.º

1 � Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comer-
ciais poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas em
assembleia geral.

2 � A sociedade assume o negócios e as despesas que forem
necessários à sua constituição e funcionamento, ainda que anterio-
res à sua constituição e registo.

Disposição transitória

ARTIGO 35.º

Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o primeiro ano,
renovável automaticamente até ao máximo de três, compostos pelos
elementos a seguir indicados, dos quais os administradores ficam
dispensados da prestação de caução:

Mesa da assembleia geral: presidente � Ângela Maria Raposo da
Silva e Sousa; secretário: Ricardo Fernández Y García de los Ríos.

Conselho de administração: presidente � Rui Miguel Duarte Ale-
gre; vice-presidente: Juan Carlos Bacariza Domínguez;
vogal: António Carlos Manso Almeida; vogal: Sandro Giancomelli;
vogal: José Adriano Serôdio Pereira de Magalhães.

Fiscal único: efectivo: César Gonçalves, João Rodrigues & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas;
suplente: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas.

Conferida, está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 07865040

HINOCOSM � MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5219/971003; identificação de pessoa colectiva
n.º 503987972; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 71/
990427.

Certifico que pela apresentação supra-referida foram depositados
na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Oliveira
Santos. 08024154

HINOCOSM � MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5219/971003; identificação de pessoa colectiva
n.º 503987972; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 127/980430.

Certifico que pela apresentação supra-referida foram depositados
na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de contas do
ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Oliveira
Santos. 05951054

INFANTE DO CASTELO � CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7179/010905; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 18/010905.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída en-
tre José Miguel Dias da Cunha, solteiro, maior e Adalberto Pinto de
Carvalho Lima, solteiro, maior a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo a seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Infante do Castelo �
Café, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Paulo da Cruz, lote 92,
rés-do-chão, 11, freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

O seu objecto social é restauração, cafetaria, snack-bar e café.

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de va-
lor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio José Miguel Dias
da Cunha; e uma de valor nominal de 2500 euros, pertencente ao
sócio Adalberto Pinto de Carvalho Lima.

4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral poderão ser
exigidas ao sócios prestações suplementares até ao montante igual
a 10 vezes o capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos dois sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de ambos
os gerentes.

§ 2.º Considera-se englobados nos poderes de gerência a compra
e venda de veículos automóveis, e a assinatura de contratos de lea-
sing, tomar ou dar de arrendamento ou trespasse quaisquer imóveis.

Conferida, está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Oliveira
Santos. 15688704
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TYRANOSSAURUS REX � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7180/010905; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 19/010905.

Certifico que pela apresentação supra-referida Maria Elisabete
Quaresma Saavedra, solteira, maior, constituiu a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Tyranossauros Rex � Transportes,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Avenida do Padre Manuel
Bastos, 27, Urbanização da Gândara, Milheirós de Poiares,
3700 Santa Maria da Feira.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agên-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o transporte rodoviário de mercadorias por conta
de outrém, importação e exportação de produtos diversos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma só quota
da sua única sócia Maria Elisabete Quaresma Saavedra e encontra-
se integralmente realizado.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá fazer à sociedade prestações suplementares de
capital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pela sócia única ou por
gerentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Foca desde já designada gerente a sócia única Maria
Elisabete Quaresma Saavedra que não é sócia de qualquer outra
sociedade unipessoal por quotas, pelo que obedece ao requisito im-
posto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C do Código das Sociedades Comer-
ciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obri-
ga-se pela assinatura do sócia única, no caso de esta ser a única
gerente ou pela assinatura conjunta de dois gerentes em caso de
gerência plural.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socie-
dades Comerciais, fica a sócia autorizada a celebrar negócios jurí-
dicos com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Conferida, está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Oliveira
Santos. 16574249

CONSTRUÇÕES � JOAQUIM TOMÁS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7181/010906; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 7/010906.

Certifico que pela apresentação supra-referida Joaquim Tomás de
Jesus Pinto Pereira casado com Abigail Ferreira Henriques, comu-
nhão de adquiridos constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções � Joaquim Tomás,
Unipessoal, L.da, tem a sede na Rua de Campo de Futebol, 186, fre-
guesia de Lobão, deste concelho.

2.º

O seu objecto consiste na construção de edifícios.

3.º

O capital social, é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro representado por uma quota desse montante, perten-
cente ao sócio Joaquim Tomás de Jesus Pinto Pereira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta ao só-
cio Joaquim Tomás de Jesus Pinto Pereira, desde já nomeado gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para validamente obrigar a socie-
dade em todos os actos e contratos.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócio prestações suplementares de capi-
tal, até ao dobro do capital social.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, João Oliveira
Santos. 15688577

LAURA MARIA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7189/010907; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/010907.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída en-
tre Alcino Dias da Silva e mulher, Laura Maria Moutinho da Silva
Oliveira, casados na comunhão de adquiridos; Gil António Oliveira
da Silva, solteiro, maior e João Pedro Oliveira da Silva, solteiro,
maior a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Laura Maria Oliveira, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 92, freguesia
de Arrifana, concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico de panificação, explo-
ração café e confeitaria e mini mercado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas, duas iguais do valor nomi-
nal de 1900 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Gil An-
tónio Oliveira da Silva e João Pedro Oliveira da Silva, e outras duas
iguais do valor nominal de 600 euros, pertencentes uma a cada um
dos restantes sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até montante global igual de 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Alcino Dias da
Silva que desde já é nomeado gerente.

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

3 � O pagamento, ou não, de qualquer remuneração, aos geren-
tes será deliberada pelos sócios em assembleia geral, a qual poderá
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da so-
ciedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a ter-
ceiros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15676064

DANIELA PATRÍCIA SOUSA SÁ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7188/010907; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/010907.

Certifico que pela apresentação supra-referida Daniela Patrícia de
Sousa e Sá, solteira, maior, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Daniela Patrícia Sousa Sá,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Santa Cruz, 3, 2.º, direito, fre-
guesia e concelho de Santa Maria da Feira.

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 indústria de calçado, nomeadamente
corte e costura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ela sócia.

2 � Poderá a sócia fazer à sociedade prestações suplementares de
capital, até ao valor correspondente a 5 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pela sócia, compete à própria sócia que desde já fica no-
meada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15676056

CURÁLIA SOFIA FERREIRA ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7191/010910; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/010910.

Certifico que pela apresentação supra-referida Curália Sofia Fer-
reira Alves casada com Jacinto Alves da Silva, na comunhão de
adquiridos constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Curália Sofia Ferreira Alves,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua da Fronteira, 66, São Paio
de Oleiros no concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de serviços prestados de
colmatagem de rolhas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 10 ve-
zes o capital social.

 ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15676080

CONSTRUÇÕES MANUEL A. F. CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7190/010910; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/010910.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída en-
tre Manuel António Fernandes Cardoso e mulher, Josefina Maria
Casimiro Pereira, casados na comunhão de adquiridos a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Manuel A. F.
Cardoso, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua das Escolas, 163, freguesia de Fiães,
concelho de Santa Maria da Feira.
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3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade cabem a ambos os
sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � O pagamento, ou não, de qualquer remuneração aos geren-
tes será deliberada pelos sócios em assembleia geral, a qual poderá
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da so-
ciedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15676072

HERNÂNI GONÇALVES PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7193/010910; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 16/010910.

Certifico que pela apresentação supra-referida Hernâni Gonçalves
Pereira casado com Maria Isabel Ribeiro de Freitas, na comunhão
geral constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Hernâni Gonçalves Pereira,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de Santiago, 1589, da fre-
guesia de Lobão, do concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, pertence ao sócio que desde já é no-
meado gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

 ARTIGO 5.º

O sócio único, fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global correspondente a 5 vezes o capital social.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15676099

JOSÉ MARIA FERREIRA DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7175/010905; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/010905.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída en-
tre José Maria Ferreira de Almeida e mulher, Maria Emília de Oli-
veira, casados na comunhão geral a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Maria Ferreira de
Almeida, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Padre Castro, 435, freguesia de
Romariz, concelho de Santa Maria da Feira.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais
e agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de carpintaria. Importa-
ção, exportação e comercialização de madeiras. Comercialização de
artigos de mobiliário, Compra e venda de bens imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim. Construção de edifícios para venda e pro-
moção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
80 000 euros, pertencente ao sócio José Maria Ferreira de Almeida,
e outra do valor nominal de 20 000 euros, pertencente à sócia Ma-
ria Emília de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade competem ao sócio
José Maria Ferreira de Almeida que desde já fica nomeado gerente.

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

3 � O pagamento, ou não, de qualquer remuneração aos geren-
tes será deliberada pelos sócios em assembleia geral, a qual poderá
consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da so-
ciedade.

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15689093

CARPINTARIA ARGONCILHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7176/010905; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/010905.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída en-
tre Joaquim Domingos Tavares Ferreira casado com Aurélia Maria
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Pereira Magalhães, na comunhão de adquiridos; Justino Fernando
Tavares Ferreira casado com Maria Rosa da Costa da Silva, na co-
munhão de adquiridos, e José Luís Tavares Ferreira, casado com
Maria Fernanda da Silva Guimarães Ferreira, na comunhão de ad-
quiridos a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carpintaria Argoncilhense, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Aldriz, 103, freguesia de
Argoncilhe, concelho de Santa Maria da Feira.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de carpintaria mecâ-
nica. Construção civil, reparação e manutenção de edifícios. Acabamen-
tos e limpeza de apoio à construção civil. Compra e venda de imóveis,
revenda dos adquiridos para esse fim. Construção para venda. Promo-
ção imobiliária.

 ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
1667 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até montante global igual a 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15676013

VÍTOR VIEIRA ALMEIDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7177/010905; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 7/010905.

Certifico que pela apresentação supra-referida Vítor Manuel Al-
ves Vieira de Almeida casado com Laura Oliveira de Oliveira de
Almeida, na comunhão de adquiridos constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vítor Vieira Almeida, Unipessoal, L.da

e tem a sua sede na Rua de Souto Mato, 198, da freguesia de No-
gueira da Regedoura, do concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de apoio à construção civil,
e instalações especiais, nomeadamente canalizações, redes de gás e
aquecimento central. Promoção imobiliária construção civil e obras
públicas. Construção para venda.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencen-
te ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, pertence ao sócio que desde já é no-
meado gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica desde já autorizado a celebrar negócios jurí-
dicos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global correspondente a 5 vezes o capital social.

Conferida, está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15676021

SÁ MOREIRA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7178/010905; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/010905.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída en-
tre António de Sá Moreira e mulher, Maria Ester Ferreira da Rocha,
casados na comunhão geral a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sá Moreira & Rocha, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Ponte Nova, 162, 3.º, esquerdo,
freguesia de Paços de Brandão, concelho de Santa Maria da Feira.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de acabamento
para a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 4000 euros, pertencente ao sócio António de Sá Moreira e outra,
do valor nominal de 1000 euros, pertence à sócia Maria Ester Fer-
reira da Rocha.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até montante global igual a 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio António de Sá
Moreira que, desde já, fica nomeado gerente.

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

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e outras
obrigações.
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 ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15676030

JOAQUIM PEREIRA OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7194/010911; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/010911.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída en-
tre Joaquim Pereira de Oliveira e mulher, Fernanda Ferreira da Silva
Oliveira, casados na comunhão de adquiridos a qual se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Pereira Oliveira, L.da terá a
sua sede na Rua de Vendas Novas, 706, da freguesia de Fiães, con-
celho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e bem assim criar sucursais.

2.º

O objecto social consiste na indústria transformadora de cortiça,
serviços prestados na área da cortiça.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Joaquim Pereira de Oliveira e Fernanda
Ferreira da Silva Oliveira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios que, desde
já são nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ 2.º Em ampliação da esfera normal da sua competência a ge-

rência poderá comprar ou vender veículos automóveis de e para a
sociedade.

§ 3.º É vedado aos sócios ou procuradores e mandatários o uso
da firma social em actos estranhos à sociedade, tais como letras de
favor, fianças, avales e outros semelhantes, sob pena de serem
responsabilizados.

 5.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao dobro das quotas dos sócios,
bem como os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que a mesma carecer, nos termos e condições a deliberar igualmen-
te em assembleia geral.

6.º

 A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por penhora ou arresto da quota ou por simples constituição

de garantia de penhor;

c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota na parte em que
não for adjudicada ao seu titular;

d) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15689131

AMARO PEREIRA DE PINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7195/010911; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/010911.

Certifico que pela apresentação supra-referida Amaro Pereira de
Pinho casado com Maria Ferreira Baptista, na comunhão de adqui-
ridos constitui a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Amaro Pereira de Pinho, Unipes-
soal, L.da com sede na Rua Central, da freguesia de São João de Vêr,
concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais
ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste em construção civil, reparação de edifí-
cios.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e corresponde a uma quota pertencente a ele outor-
gante.

4.º

Nos termos do artigo 270.º-E, do Código das Sociedades Comer-
ciais, o sócio único exerce as competências das assembleias gerais
podendo a todo o tempo, designar um ou mais gerentes, registando
a respectiva nomeação em acta própria, lavrada para o efeito e assi-
nada por ele.

5.º

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, é desde já desig-
nado gerente, o referido outorgante, ao qual competirá a representa-
ção da sociedade em juízo e fora dele.

6.º

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

7.º

De acordo com o disposto no artigo 270.º-F, n.º 1 do Código das
Sociedades Comerciais, e respeitadas as formalidades previstas neste
preceito legal, fica desde já o sócio único pessoalmente autorizado
a realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que entenda
úteis ou convenientes à prossecução do objecto social.

Os documentos de que constam os negócios jurídicos celebrados
pelo sócio único e a sociedade devem ser patenteados conjuntamente
com o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas.

8.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbên-
cia para a gerência de praticar todos os actos da sua competência,
ficando desde autorizada a proceder aos levantamentos e movimen-
tação de contas bancárias que forem necessários ao giro comercial.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15686906

MEITROEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7196/010911; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 9/010911.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 301 � 31 de Dezembro de 200127 708-(32)

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída, entre
Elísio da Silva Baptista e mulher, Maria de Lurdes Henriques de Bastos,
casados na comunhão de adquiridos, a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma MEITROEL � Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua da Espinheira, 432, fre-
guesia de Sanguedo, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá abrir ou encerrar sucursais ou filiais
bem como mudar a sede, dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de cons-
trução de edifícios e obras públicas.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, correspondendo à soma de duas
quotas, iguais, de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

§ único. Encontra-se realizado em numerário, quanto a 5000 eu-
ros, por ambos os sócios, em partes iguais, devendo a restante parte
do capital ser realizada, de igual forma, dentro do prazo máximo de
um ano.

4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante igual a 10 vezes o capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta à sócia Maria de Lurdes Hen-
riques de Bastos, desde já nomeada gerente, sendo bastante a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, ou a assinatura de quem mais for nomeado em assembleia
geral.

§ único. Consideram-se englobados nos poderes de gerência a
compra e venda de veículos automóveis de e para a sociedade e a
assinatura de contratos de leasing.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15689140

HENRIQUE SOARES DOS REIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7197/010912; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 19/010912.

Certifico que pela apresentação supra referida Henrique Soares dos
Reis, casado com Maria de Fátima Martins Gomes, na comunhão de
adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Henrique Soares dos Reis, Unipes-
soal, L.da, possui o cartão provisório de identificação de pessoa co-
lectiva provisório n.º 505622777, e tem a sua sede na Rua de Vi-
las, 246, na freguesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais ou agên-
cias onde e quando julgar conveniente.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de ma-
nutenção e reparação de veículos automóveis.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se realizado em nume-
rário, representado por uma quota de igual valor, pertencente ao
sócio único.

4.º

O sócio único poderá fazer à sociedade prestações suplementares
de capital até ao décuplo do seu montante.

5.º

Nos termos do artigo 270.º-F, do Código das Sociedades Comer-
ciais, o sócio único exerce a competência das assembleias gerais,
podendo designar um ou mais gerentes, registando a respectiva no-
meação em acta própria, lavrada para o efeito.

6.º

Sem prejuízo do disposto do número anterior, é desde já desig-
nado gerente da sociedade o sócio único Henrique Soares dos Reis,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado, sendo bastante
a sua assinatura para obrigar a sociedade, em todos os actos e con-
tratos.

7.º

De acordo com o disposto no artigo 270.º-F, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais e respeitadas as formalidades previstas neste
preceito legal, fica, desde já, o sócio único pessoalmente autorizado
a realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que entenda
úteis ou convenientes à prossecução do objecto social.

8.º

Em todos os casos omissos nesta constituição de sociedade uni-
pessoal, regularão as disposições legais aplicáveis às sociedades
comerciais por quotas, excepto as que pressupõem a pluralidade de
sócios.

Conferida, está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 14792974

CARLOS MANUEL FERREIRA RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7198/010912; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 20/010912.

Certifico que pela apresentação supra referida, Carlos Manuel
Ferreira Rodrigues, casado com Elsa Maria Ferreira Vivas de Cas-
tro Rodrigues, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Manuel Ferreira Rodrigues,
Unipessoal, L.da, possui o cartão provisório de identificação de pes-
soa colectiva n.º 505643812, e tem a sua sede na Urbanização da
Paredinha, Rua Dois, 16, 2.º, direito-frente, na freguesia de Rio
Meão, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais ou agên-
cias onde e quando julgar conveniente.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de reves-
timento de pavimentos e de paredes, prestação de serviços de cons-
trução civil.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se realizado em nume-
rário, representado por uma quota de igual valor, pertencente ao
sócio único.

4.º

O sócio único poderá fazer à sociedade prestações suplementares
de capital até ao décuplo do seu montante.

5.º

Nos termos do artigo 270.º-F, do Código das Sociedades Comer-
ciais, o sócio único exerce a competência das assembleias gerais,
podendo designar um ou mais gerentes, registando a respectiva no-
meação em acta própria, lavrada para o efeito.

6.º

Sem prejuízo do disposto do número anterior, é desde já desig-
nado gerente da sociedade o sócio único Carlos Manuel Ferreira
Rodrigues, com ou sem remuneração, conforme for deliberado, sendo
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bastante a sua assinatura para obrigar a sociedade, em todos os actos
e contratos.

7.º

De acordo com o disposto no artigo 270.º-F, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais e respeitadas as formalidades previstas neste
preceito legal, fica, desde já, o sócio único pessoalmente autorizado
a realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que entenda
úteis ou convenientes à prossecução do objecto social.

8.º

Em todos os casos omissos nesta constituição de sociedade uni-
pessoal, regularão as disposições legais aplicáveis às sociedades
comerciais por quotas, excepto as que pressupõem a pluralidade de
sócios.

Conferida, está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 14793075

JOAQUIM OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 7182/010906; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/010906.

Certifico que pela apresentação supra referida Joaquim Agostinho
Pereira de Oliveira, solteiro, maior, constituiu a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.ª

A sociedade adopta a firma Joaquim Oliveira, Unipessoal, L.da,
tem a sua sede na Rua de S. Miguel, 806, freguesia de Lobão, des-
te concelho.

2.ª

O seu objecto consiste na construção e reparação de edifícios.

3.ª

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro, representado por uma quota desse montante, per-
tencente ao sócio Joaquim Agostinho Pereira de Oliveira.

4.ª

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta ao só-
cio Joaquim Agostinho Pereira de Oliveira, desde já nomeado ge-
rente, sendo suficiente a sua assinatura para validamente obrigar a
sociedade, em todos os actos e contratos.

5.ª

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capi-
tal, até ao dobro do capital social.

Conferida, está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 15690393

BEJA
BEJA

C. C. CORTES CAVACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1267/
971121; identificação de pessoa colectiva n.º 504026429; data da
apresentação: 010927.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados, na pasta respectiva, a acta e os outros documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 2000.

31 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13306855

BRAGA
ESPOSENDE

ESP�ÃO � BOUTIQUE DO PÃO QUENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 742/
960514; identificação de pessoa colectiva n.º 503649635; data da
apresentação: 011024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas referentes do ano
de 2000.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 14626977

M. ROCHA & J. SERRA � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 1232/011024; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/011024.

Certifico que, entre Manuel Marques Rocha da Silva e Judite da
Conceição Barbosa Serra, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação M. Rocha & J. Serra �
Metalúrgica, L.da

2.º

A sede social é na Rua de 1.º de Maio, 5, lugar do Outeiro, fre-
guesia de Marinhas, concelho de Esposende.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social para qualquer
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar filiais, agências e sucursais, onde e quando julgar
conveniente.

3.º

O objecto social é a fabricação de outros produtos metálicos di-
versos.

4.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 3500 eu-
ros, do sócio Manuel Marques Rocha da Silva, e uma de 1500 eu-
ros, da sócia Judite da Conceição Barbosa Serra.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos mes-
mos, tomada em assembleia geral, prestações suplementares de ca-
pital, até montante igual ao quíntuplo do capital social, e os sócios
poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer, nos
termos e condições aprovadas em assembleia geral.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem à ge-
rência, eleita em assembleia geral, ficando, desde já, nomeado ge-
rente o sócio Manuel Marques Rocha da Silva.

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

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo veículos automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira para a sua aquisição;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

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

7.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre sócios;
porém a não sócios carece do prévio consentimento da sociedade e
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dos sócios não cedentes que, por esta mesma ordem, terão direito de
preferência.

8.º

1 � 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) Falecimento do sócio; e
e) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, e será pago
ao seu titular em duas prestações semestrais, iguais e sucessivas,
vencendo-se a primeira um ano após o referido balanço.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 14626365

PEIXARIA SUSANA GUIMARÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 1231/011023; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/011023.

Certifico que Amélia Susana Vilas Boas Guimarães, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Peixaria Susana Guimarães,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Bairro dos Pescadores, 1, da
freguesia e concelho de Esposende.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade
poderá ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, agências,
filiais ou quaisquer outras formas de representação social no terri-
tório nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de peixe, crus-
táceos e moluscos, comércio a retalho de frutas e de produtos hortí-
colas e outro comércio a retalho de produtos alimentares em esta-
belecimentos especializados, não especificados.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunera-
da ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence à
própria sócia, Amélia Susana Vilas Boas Guimarães, que, desde já,
fica nomeada gerente, sendo necessária e suficiente a sua assinatura
para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar quaisquer móveis, celebrar contratos de lo-
cação financeira e contrair financiamentos destinados à prossecução
dos seus fins, e, ainda tomar de arrendamento ou trespasse locais
destinados ao exercício da sua actividade.

ARTIGO 5.º

Os lucros líquidos disponíveis, apurados em cada balanço, serão
ou não distribuídos, conforme for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 14627248

R. M. AREZES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 1229/011022; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/011022.

Certifico que Ramiro Moreira Arezes constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma R. M. Arezes, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Agra de Antas, lugar do Monte, da freguesia
de Antas, concelho de Esposende.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de acabamentos de apoio
à construção civil, nomeadamente revestimentos de paredes e chão,
isolamentos, montagem de trabalhos de carpintaria e caixilharia,
comércio de produtos diversos, nomeadamente materiais e equipa-
mentos para a construção civil. Promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, pertence a ele sócio, que, desde já, é nomeado ge-
rente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade, em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica, desde já, autorizado a efectuar negócios jurí-
dicos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 14627655

AUTO-ELECTRO � MERCEDES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 1228/011022; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/011022.

Certifico que, entre Paulo Alexandre Ribeiro dos Santos e Mer-
cedes Martins Santos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto-Electro � Mercedes &
Santos, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 13, 34, fre-
guesia de Marinhas, concelho de Esposende.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local, do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na manutenção e reparação eléctrica em
veículos automóveis. Comércio de equipamentos de telecomunica-
ções bem como a sua assistência técnica.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Paulo Alexan-
dre Ribeiro dos Santos, que, desde já, é nomeado gerente.
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2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a ter-
ceiros.

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

4 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada
a reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assem-
bleia geral.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 14627647

CRUZ & ROLO � SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula
n.º 1230/011022; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/011022.

Certifico que, entre João Miguel Laranjeira Rolo e Lúcia da Silva
Cruz Rolo, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cruz & Rolo � Serralharia, L.da, com
sede na Rua dos Casainhos, sem número, freguesia de Forjães, con-
celho de Esposende.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social, em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico e comércio de portas, janelas e
elementos similares em metal.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 14627663

FAFE

ESCOLA DE CONDUÇÃO � DE PEREIRA CARVALHO & SILVA, L.DA

Sede: Agro, Serafão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 359/
840719; identificação de pessoa colectiva n.º 501587853.

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. 14553333

IMOBILIÁRIA JORMATEX, L.DA

Sede: Rua do Professor Manuel José Costa, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 972/
950922; identificação de pessoa colectiva n.º 503494607.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14553341

CASTRO, OLIVEIRA & FERNANDES, L.DA

Sede: Rua do Major Miguel Ferreira, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 265/
800612; identificação de pessoa colectiva n.º 500943206.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14553538

SUPERTALHO FAFENSE, L.DA

Sede: Praça de 25 de Abril, 46, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 740/
920430; identificação de pessoa colectiva n.º 502756322.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

21 de Junho de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 14547937

CONFECÇÕES MARISELSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 534/
890509; identificação de pessoa colectiva n.º 502155345.

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

7 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14549875

FORVI � ESTAMPARIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 819/
930524; identificação de pessoa colectiva n.º 502996676.

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

7 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14549859

CASTREX � FÁBRICA DE MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 501/
881006; identificação de pessoa colectiva n.º 502047429.

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

7 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14552981

CAVIFAFE � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VINHOS
DE FAFE, L.DA

Sede: Rua de Sá, 108, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1142/
971015; identificação de pessoa colectiva n.º 503988294.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14553457

AVELINO PAIVA � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua da Noruega, 59, rés-do-chão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 449; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501850970.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082940

CONSTRUÇÃO CIVIL FREITAS & LEITE, L.DA

Sede: Bairro do Fôjo, 6, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1204/
980608; identificação de pessoa colectiva n.º 504169009.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082605

DAVITEX � ESTAMPARIA, S. A.
Sede: Ponte Nova, Golães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 244/
790827; identificação de pessoa colectiva n.º 500907137.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082613

ARMINDO NOVAIS RODRIGUES, L.DA

Sede: Sargaça, Estorãos, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1164/
980202; identificação de pessoa colectiva n.º 504062484.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082648

COSTA & LEITÃO, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 185/
770630; identificação de pessoa colectiva n.º 500671095.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082656

C. A. MARINHO MENDES, L.DA

Sede: Rua dos Aliados, 581, rés-do-chão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1103/
970402; identificação de pessoa colectiva n.º 503853100.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082664

RECIFE � RECICLAGEM DE BORRACHAS E AFINS, L.DA

Sede: Lugar do Agro, Serafão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1453/
001114.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082680

CINOR � CENTRO DE INSPECÇÕES DO NORTE, S. A.

Sede: Lugar de Cavadas, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 994/
960118; identificação de pessoa colectiva n.º 503063835.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082842

EXILED � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lugar de Soeiro, Medelo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1434/
000918; identificação de pessoa colectiva n.º 505007495.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082818

P E G � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Avenida de S. Jorge, 327, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 939/
950410; identificação de pessoa colectiva n.º 503392391.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082915

GUIMARÃES & SILVA, L.DA

Sede: Rua de Ferreira de Castro, 15, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 989/
940712; identificação de pessoa colectiva n.º 503229237.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082923

LUÍS VIEIRA E ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE CONSULTORES, L.DA

Sede: Rua da Holanda, 7, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1318/
990714; identificação de pessoa colectiva n.º 504455893.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082826

BORDAFAFE � BORDADOS, L.DA

Sede: Rua de Diu, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 422/
861223; identificação de pessoa colectiva n.º 501765891.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082729

FERNANDO CARVALHO FREITAS & C.A, L.DA

Sede: Lugar da Gaia, Cepães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 959/
950717; identificação de pessoa colectiva n.º 503453480.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082761

MACEDO & COSTA, L.DA

Sede: Portela, Rua da Venda, Arões S. Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1414/
000626; identificação de pessoa colectiva n.º 505043599.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082796

CENTRAL TOWELS � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, sala 8, 3.º, direito, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1438/
000926; identificação de pessoa colectiva n.º 505116510.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082800

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
DR. GUIMARÃES CARVALHO, L.DA

Sede: Avenida das Forças Armadas, 15, 1.º, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1202/
980608; identificação de pessoa colectiva n.º 504169130.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082885

ADFAFE � CONDOMÍNIOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 45, 3, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 919/
941220; identificação de pessoa colectiva n.º 503314196.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082893

AMÉRICO R. SILVA, FILHOS & C.A, L.DA

Sede: Travessa da Cidade de Guimarães, 307/309, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1356/
991217; identificação de pessoa colectiva n.º 504727249.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082370

PAULO CUNHA, L.DA

Sede: Praça do Dr. Parcídio de Matos, Centro Comercial
da Devezinha, loja 14, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1229/
980918; identificação de pessoa colectiva n.º 504236482.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082427

TRANSPORTES FIRMINO OLIVEIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa das Casas Novas, Fornelos, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1342/
991021; identificação de pessoa colectiva n.º 504571222.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082451

MEIRA & CARVALHO � FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Sede: Praceta de 1.º de Maio, loja 28, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1287/
990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504368699.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082770

ESCOLA DE CONDUÇÃO FAFENSE, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 20, 1.º, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 88/
951128; identificação de pessoa colectiva n.º 500041679.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082745

DESTILCAR � INDÚSTRIA DE DESTILAÇÃO DO NORTE, L.DA

Sede: Lugar do Agro, Serafão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 977/
951030; identificação de pessoa colectiva n.º 503521361.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082737

ALMEIDA COSTA CERDEIRA & C.A, L.DA

Sede: Rua do Monsenhor Vieira de Castro, 36 a 40, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 171/
770131; identificação de pessoa colectiva n.º 500586934.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082702

CONSTRUÇÕES CUNHA & LOPES, L.DA

Sede: Lugar da Serrinha, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1040/
960913; identificação de pessoa colectiva n.º 503720127.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082990

COSTA & GONÇALVES, L.DA

Sede: Bemposta, Moreira, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 343/
831012; identificação de pessoa colectiva n.º 501430903.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082982
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MARATONA � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Travessa de Raul Brandão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1185/
980324; identificação de pessoa colectiva n.º 504111256.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082974

CONTROLGOLD � SGPS, S. A.
Sede: Rua de Cavadas, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1450/
001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505172461.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082966

PASTELARIA SANTOVELHO, L.DA

Sede: Avenida das Forças Armadas, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1341/
991021; identificação de pessoa colectiva n.º 504714384.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082958

ANTUNES VITORINO & FREITAS, L.DA

Sede: Quinta da Veiga, lugar da Veiga,
Arões Santa Cristina, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1470/
010116; identificação de pessoa colectiva n.º 504963988.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082788

FÁBRICA DE CONFECÇÕES SILEMA, L.DA

Sede: Adonela, Antime, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 406/
860919; identificação de pessoa colectiva n.º 501748784.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082753

EFEMEBE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de José Cardoso Vieira de Castro, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 950/
950606; identificação de pessoa colectiva n.º 503430447.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 16082532

EFEMEBE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de José Cardoso Vieira de Castro, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 950/
950606; identificação de pessoa colectiva n.º 503430447.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082524

JOSÉ MANUEL FERNANDES ANTUNES, L.DA

Sede: Quinta da Veiga, Lugar da Veiga, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1471/
010116; identificação de pessoa colectiva n.º 504939556.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082540

ALFREDO SOUSA, OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Assento, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 934/
950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503381080.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082435

ABSE � EXPORTAÇÃO DE CALÇADO E TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Ferreira de Castro, 15, 1.º, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1034/
960806; identificação de pessoa colectiva n.º 503689980.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082877

ELECTRO POSITIVO � COMPONENTES
DE ELECTROTECNIA, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 177/
770312; identificação de pessoa colectiva n.º 500655049.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082931

POLO � INDÚSTRIAS DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Bela Vista, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 190/
771006; identificação de pessoa colectiva n.º 500674884.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082699

COSTA & JORDÃO, L.DA

Sede: Torre, Fontelo, Arões São Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 668/
910705; identificação de pessoa colectiva n.º 502584734.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082494

CASTRO & NOBRE, L.DA

Sede: Rua da Fafoa, 681, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1423/
000726; identificação de pessoa colectiva n.º 505064162.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082230

PEIXOTO, BAHAMONDE & PEIXOTO, L.DA

Sede: Rua de José Ribeiro Vieira de Castro,
33, 1.º, direito, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1385/
000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504903810.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082249

MANUEL SUBTIL DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua da Cumieira, 32, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 869/
940214; identificação de pessoa colectiva n.º 503147389.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082257

J. C. TEIXEIRA, L.DA

Sede: Rua de Ferreira de Castro, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 445/
870604; identificação de pessoa colectiva n.º 501838384.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082265

GONDEMEDON � FÁBRICA DE MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Travessa ou Rua de Raul Brandão, sem número, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 467/
900710; identificação de pessoa colectiva n.º 501884610.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082273

LURCONFEX � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lugar da Largateira, Medelo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 833/
930719; identificação de pessoa colectiva n.º 503023183.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082303

ESFANI � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lote 30 do Loteamento Agro, Antas, Medelo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 442/
920413; identificação de pessoa colectiva n.º 501825452.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082311

FAFEJÓIA � OURIVESARIA E RELOJOARIA, L.DA

Sede: Praça de 25 de Abril, fracção AX, 138, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1059/
961127; identificação de pessoa colectiva n.º 503793779.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082338

TRANSPORTES CEPANENSE, L.DA

Sede: Lugar de Martins, Cepães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1392/
000403; identificação de pessoa colectiva n.º 504890824.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 16082346

CONSTRUÇÕES NEVES, MOTA & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua Nova, Loteamento Agro Fafe, loja 238,
Medelo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1364/
991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504710265.

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

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14549719

MANUEL DA SILVA & IRMÃO, L.DA

Sede: Lugar de Porinhos, Arões São Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 333/
830228; identificação de pessoa colectiva n.º 501374043.

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

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14549727

PJE � ACABAMENTOS TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Porinhos, Arões S. Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 659/
910503; identificação de pessoa colectiva n.º 502549670.

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

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14549743

GUIMAFAFE � INDÚSTRIA DE BORDADOS, L.DA

Sede: Travessa da Cidade de Guimarães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula
n.º  571/891109; identif icação de pessoa colect iva
n.º 502243562.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082214

TRADIFAFE � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Rua de José Ribeiro Vieira de Castro, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula
n.º  856/931125; identif icação de pessoa colect iva
n.º 503095575.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 16082460

COSTA & GUERRA, L.DA

Sede: Rua do Retiro, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 612/
900613; identificação de pessoa colectiva n.º 502364459.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082486

FAFETEX � INDÚSTRIA DE MALHAS & CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Bouçó, Arões São Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 483/
920423; identificação de pessoa colectiva n.º 501960392.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082508

FRANCISCO BRANCO & COSTA, L.DA

Sede: Sargaça, Estorãos, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1399/
000509; identificação de pessoa colectiva n.º 504936018.

Certifico Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na pasta respectiva, os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082516

RESTAURANTE EGAS MONIZ, L.DA

Sede: Praça de Egas Moniz, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 689/
911029; identificação de pessoa colectiva n.º 502637463.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082354

M. ADNESS � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Sede: Zona Industrial do Socorro, lote 7, Quinchães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1143/
971022; identificação de pessoa colectiva n.º 503988286.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082362
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ARMANDO PEIXOTO FONSECA, L.DA

Sede: Calvário, S. Gens, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1321/990722.

Certifico Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na pasta respectiva, os documentos relativos à presta-
ção de contas referentes ao ano de 2000.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082389

SERRALHARIA DE LUÍS CUNHA & FILHOS, L.DA

Sede: Bouça, Medelo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 490/
880713; identificação de pessoa colectiva n.º 502026910.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082397

CARPINTARIA MARTINCELSO, L.DA

Sede: Lugar de Vila Boa, Golães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1301/
990514; identificação de pessoa colectiva n.º 504382144.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082419

DURÃES & PIRES, L.DA

Sede: Avenida das Forças Armadas, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 986/
951222; identificação de pessoa colectiva n.º 503546240.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082443

TEXFER � COMÉRCIO DE MÓVEIS E ALCATIFAS, L.DA

Sede: Praça dos Mártires do Fascismo, 122, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 352/
840315; identificação de pessoa colectiva n.º 501588361.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 16082478

ESTORFAFE � ESTORES, L.DA

Sede: Lugar de Pinheiros, Medelo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1384/
000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504810030.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14553465

JOAQUIM PEREIRA MAGALHÃES COSTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua dos Aliados, 475, 1.º, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1127/
970805; identificação de pessoa colectiva n.º 503932140.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14553473

GRAVOTÊXTIL � SOCIEDADE DE ACABAMENTOS TÊXTEIS, S. A.
Sede: Ponte Nova, Golães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 354/
840406; identificação de pessoa colectiva n.º 501481303.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14553481

AIDA MARIA TEIXEIRA SANTOS & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Lugar de Nogueiras, Silvares São Martinho, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1112/
970519; identificação de pessoa colectiva n.º 503884030.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14553511

ALISFIL � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Aquilino Ribeiro, 87, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1121/
970702; identificação de pessoa colectiva n.º 503912778.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14553520

J. DANTAS & C.A, L.DA

Sede: Praça de 25 de Abril e Avenida de 5 de Outubro, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 72/
660202; identificação de pessoa colectiva n.º 500144290.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14553414
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JOSÉ BARROS CASTRO, L.DA

Sede: Rua de Monsenhor Vieira de Castro, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 661/
910510; identificação de pessoa colectiva n.º 502553685.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14553422

SOCIEDADE DE TRANSPORTES FONSECAS, L.DA

Sede: Rua de Raul Brandão, 189, 1.º, direito, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1205/
980618; identificação de pessoa colectiva n.º 504169297.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14553449

EXPORTUGAL � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 477/
880301; identificação de pessoa colectiva n.º 501943927.

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

7 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14549867

NOGUEFER � INDÚSTRIA DE PNEUS, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Guimarães, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 726/
920302; identificação de pessoa colectiva n.º 502709154.

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

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14553392

MODESTER � FÁBRICA DE CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Porinhos, Arões São Romão, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 338/
830629; identificação de pessoa colectiva n.º 501418350.

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

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14549751

FBB � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa de Manuel José Costa, 47/57, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1021/
960528; identificação de pessoa colectiva n.º 503657441.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
referentes ao ano de 2000.

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira Alves
Mota. 14549760

J2 � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua do Luxemburgo, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 687/
911010; identificação de pessoa colectiva n.º 502652357.

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

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14549778

FERNANDO & DAVID, L.DA

Sede: Rua de Afonso Costa, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 599/
900213; identificação de pessoa colectiva n.º 502309024.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14549956

FAFEBOMBAS � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Rua da Cumieira, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 968/
950906; identificação de pessoa colectiva n.º 503481475.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14549964

CARLOS SOARES & C.A, L.DA

Sede: Praça 25 de Abril, 60, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 301/
811124; identificação de pessoa colectiva n.º 501221840.

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

5 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14549840

J. M. PEREIRA & RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua de Inglaterra, Edifício Europa, Fafe

Conservatória do Registo Comercial de Fafe. Matrícula n.º 1299/
990504; identificação de pessoa colectiva n.º 504317822.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Rosa Freitas Oliveira
Alves Mota. 14549948
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GUIMARÃES

TRANSPORTES SERAFIM GONÇALVES FERNANDES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Penso de Baixo, Guardizela

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6880; identificação de pessoa colectiva n.º 504871595; data da
apresentação: 010629.

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

27 de Outubro de 2001. � A Conservadora interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11061081

GONÇALVES & CONTREIRAS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Lugar do Miral, Selho São Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6749; identificação de pessoa colectiva n.º 504869485; data da
apresentação: 010629.

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

27 de Outubro de 2001. � A Conservadora interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11061090

M. A. PEREIRA AZEVEDO & IRMÃO, L.DA

Sede: Lugar do Bairro, Selho São Cristóvão, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3090; identificação de pessoa colectiva n.º 502092610; data da
apresentação: 010629.

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

27 de Outubro de 2001. � A Conservadora interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11061111

FOTO FUNDADOR, DE FRANCISCO FERREIRA
& CARLOS PORTILHA, L.DA

Sede: Rua de Camões, 118, São Sebastião, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6349; identificação de pessoa colectiva n.º 504417118; data da
apresentação: 010629.

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

27 de Outubro de 2001. � A Conservadora interina, Maria José
Pereira dos Reis Coelho. 11061120

M. F. LOPES, L.DA

Sede: Lugar de Senras de Baixo, 677,
da freguesia da Ponte, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6796; identificação de pessoa colectiva n.º 504836005; data da
apresentação: 010629.

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

3 de Novembro de 2001. � O Escriturário Superior, José Manuel
Gonçalves de Castro Crespo. 11073926

JOVODO � CONSULTADORIA EMPRESARIAL, L.DA

Sede: Quinta do Cabo, Vilar, freguesia de São Torcato,
Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5861;
identificação de pessoa colectiva n.º 504131451; data da
apresentação: 010629.

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

3 de Novembro de 2001. � O Escriturário Superior, José Manuel
Gonçalves de Castro Crespo. 11073934

TÊXTILBORDA, L.DA

Sede: Lugar de Centães, freguesia de Gonça

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 4639; identificação de pessoa colectiva n.º 503291153; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 72/
010314.

Certifico que foram depositadas as cartas onde consta a renúncia
à gerência de Eduarda Maria da Rocha Fernandes e de Fernanda
Manuela da Rocha Fernandes.

20 de Março de 2001. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 14858410

VILA VERDE

CONFECÇÕES BLEKITEX, L.DA

Sede: Lugar do Casal, Freiriz, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula
n.º 917/010817; identificação de pessoa colectiva n.º 505578514;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Ma-
nuel Magalhães da Silva e Maria Oliveira da Costa, a qual se rege
pelo contrato do teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Confecções Blekitex, L.da, e tem a sua sede
no lugar do Casal, da freguesia de Freiriz, do concelho de Vila Verde.

§ único. Por deliberação da gerência a sociedade poderá transfe-
rir a sua sede, dentro do mesmo concelho ou para outros concelhos,
bem como criar, abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas
de representação social, em qualquer parte do território nacional ou
no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de outro vestuário ex-
terior em série; confecção de outros artigos e acessórios de vestuá-
rio e confecção de roupa interior.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 7500 euros, per-
tencendo cada uma a cada um dos sócios, Manuel Magalhães da
Silva e Maria Oliveira da Costa.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite do capital social e na proporção das suas quo-
tas.

§ 2.º Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições a fixar em assembleia geral, sendo
reembolsados logo que a sociedade tenha possibilidade para isso.

4.º

A administração da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a todos os só-
cios, que, desde já, são nomeados gerentes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 301 � 31 de Dezembro de 2001 27 708-(45)

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a assinatura de qualquer um dos gerentes.

§ 2.º Consideram-se incluídos nos poderes de gerência a compra,
venda e permuta de veículos automóveis, bem como dar ou tomar
de arrendamento imóveis, assinar contratos de leasing ou de loca-
ção financeira.

§ 3.º Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras
de favor, fianças, abonações, vales e responsabilidades similares,
ficando os infractores pessoalmente responsáveis pelos actos que assim
praticarem e respondendo perante a sociedade pelos prejuízos que lhe
causar.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. Na cessão a estranhos
é reservado à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não ceden-
tes em segundo, o direito de preferência.

§ 1.º O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos deverá
comunicar a sua pretensão à sociedade através de carta registada,
com aviso de recepção, indicando o nome do adquirente, preço ofe-
recido e condições de pagamento.

§ 2.º Se a sociedade deliberar não adquirir essa quota, deverão os
outros sócios na mesma assembleia declarar se pretendem ou não
usar do direito de preferência.

§ 3.º Se nem a sociedade nem os outros sócios pretenderem usar
do direito de preferência ou se nada for comunicado ao sócio que
pretender ceder a sua quota no prazo de 30 dias, a contar da data
da expedição da carta, poderá a quota ser cedida nos termos da co-
municação.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos se-
guintes casos:

a) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou sujeita a qual-
quer outro procedimento cautelar ou administrativo;

b) Por insolvência, falência, interdição ou inabilitação do sócio
titular;

c) Venda ou adjudicação judiciais, excepção feita a inventário;
d) Se o sócio, por si ou interposta pessoa, exercer qualquer acti-

vidade concorrente com a sociedade;
e) Se por divórcio ou separação judicial de pessoas e bens ou só

de bens na partilha, a quota não ficar a pertencer por inteiro ao sócio;
f) Por acordo com o sócio.
§ único. Salvo o caso previsto na alínea f), em que o preço será

acordado; nos restantes casos será o valor constante do último ba-
lanço aprovado, acrescidos dos lucros, se os houver e depois de
deduzido qualquer débito que o sócio tenha na sociedade, e será
pago em três prestações semestrais e iguais.

7.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade continuará
com os herdeiros do falecido e/ou o representante legal do interdito
ou inabilitado, devendo aqueles nomear entre si um que represente
a todos na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa, obser-
vando-se o mesmo se a quota for adjudicada em comum.

§ único. Se aqueles herdeiros não pretenderem continuar na so-
ciedade, esta amortizará a respectiva quota, cujo valor será apurado
nos termos do § único do artigo 6.º

8.º

Dissolvida a sociedade, por acordo ou fundamento legal, a liqui-
dação e partilha far-se-á de harmonia com o que for decidido por
unanimidade entre os sócios.

No caso de não existir unanimidade, proceder-se-á à liquidação
entre os sócios de todo o activo e passivo, sendo estes adjudicados
àquele que oferecer maiores vantagens em preço, condições de pa-
gamento e garantias.

9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por qualquer um dos sócios, por car-
tas registadas, com aviso de recepção, dirigidas aos demais sócios
com uma antecedência mínima de 20 dias, indicando sempre o as-
sunto a tratar.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Maria José Maga-
lhães da Silva. 12924903

DISTRIPONTE � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Lugar da Bouça, Ponte, Vila verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 916/
010817; identificação de pessoa colectiva n.º 504670255; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 11/010817.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Ma-
ria Augusta Rodrigues da Costa, Fernando Rodrigues da Silva, Maria
Isaura Rodrigues da Silva Fernandes, Maria Custódia Rodrigues da
Silva de Carvalho, Rosa Maria Rodrigues da Silva, Domingos Ma-
nuel Rodrigues da Silva, João da Costa e Silva e Jorge Filipe Ro-
drigues da Silva, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma DISTRIPONTE � Distribuição
de produtos Alimentares, L.da, tem a sua sede no lugar da Bouça,
freguesia de Ponte, concelho de Vila Verde, e durará por tempo
indeterminado a contar de hoje.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
mudar a sua sede para qualquer outro local, dentro do mesmo con-
celho ou concelhos limítrofes, bem como abrir filiais, sucursais,
agências ou outras formas de representação em qualquer parte do
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social é: comércio por grosso e a retalho de frutas, pro-
dutos hortícolas, produtos alimentares, bebidas, tabaco, artigos para
o lar, brinquedos, jogos e talho.

3.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 25 000 eu-
ros, dividido em oito quotas: uma, de 12 750 euros, da sócia Maria
Augusta Rodrigues da Costa, e sete, iguais, de 1750 euros, uma de
cada um dos sócios, Fernando Rodrigues da Silva, Maria Isaura
Rodrigues da Silva Fernandes, Maria Custódia Rodrigues da Silva
de Carvalho, Rosa Maria Rodrigues da Silva, Domingos Manuel
Rodrigues da Silva, João da Costa e Silva, e Jorge Filipe Rodrigues
da Silva.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao limite do capital social e na proporção das suas quotas.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer nos termos e condições a fixar em assembleia geral, sendo
reembolsados dos mesmos logo que a sociedade tenha possibilida-
de para isso.

6.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua representa-
ção, em juízo e fora dele, activa e passivamente, competem aos só-
cios Fernando Rodrigues da Silva e Domingos Manuel Rodrigues
da Silva, que, desde já, são nomeados gerentes, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, que
envolvam responsabilidade para ela são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

3 � Ficam incluídos nos poderes da gerência a compra, venda e
permuta de veículos automóveis, bem como dar ou tomar de arren-
damento imóveis, assinar contratos de leasing ou de locação finan-
ceira.

4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
documentos estranhos aos negócios sociais, designadamente em le-
tras de favor, fianças, abonações, vales e responsabilidades simila-
res, ficando os infractores pessoalmente responsáveis pelos actos que
assim praticarem e respondendo perante a sociedade pelos prejuízos
que lhe causar.

7.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios. Na cessão a es-
tranhos é reservado à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos deverá
comunicar a sua pretensão à sociedade através de carta registada,
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com aviso de recepção, indicando o nome do adquirente, preço ofe-
recido e condições de pagamento.

3 � Se a sociedade deliberar não adquirir essa quota deverão os
outros sócios na mesma assembleia, declarar se pretendem ou não
usar do direito de preferência.

4 � Se nem a sociedade nem os outros sócios pretenderem usar
do direito de preferência ou se nada for comunicado ao sócio que
pretender ceder a sua quota no prazo de 30 dias a contar da data da
expedição da carta, poderá a quota ser cedida, nos termos da comu-
nicação.

8.º

a) A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou sujeita a qual-
quer outro procedimento cautelar ou administrativo;

c) Por insolvência, falência, interdição ou inabilitação do sócio
titular;

d) Venda ou adjudicação judiciais, excepção feita a inventário;
e) Se o sócio por si ou interposta pessoa exercer qualquer activi-

dade concorrente com a sociedade;
f) Se por divórcio ou separação judicial de pessoas e de bens ou

só de bens na partilha, a quota não ficar a pertencer por inteiro ao
sócio;

g) Por acordo com o sócio.
§ único. Salvo o caso previsto na alínea f), em que o preço será

acordado, nos restantes casos será o valor constante do último ba-
lanço aprovado, acrescido dos lucros, se os houver e depois de de-
duzido qualquer débito que o sócio tenha na sociedade, e será pago
em três prestações trimestrais e iguais.

9.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os herdeiros do falecido e, ou o representante legal do interdi-
to ou inabilitado, devendo aqueles nomear entre si um que represente
a todos na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa, obser-
vando-se o mesmo se a quota for adjudicada em comum.

§ único. Se aqueles herdeiros não pretenderem continuar na so-
ciedade, esta amortizará a respectiva quota, cujo valor será apurado
nos termos do § único do artigo 8.º

10.º

Dissolvida a sociedade, por acordo ou fundamento legal, a liqui-
dação e partilha far-se-á de harmonia com o que for decidido por
unanimidade entre os sócios.

No caso de não existir unanimidade, proceder-se-á à liquidação
entre os sócios de todo o activo e passivo, sendo estes adjudicados
àquele que oferecer maiores vantagens em preço, condições de pa-
gamento e garantias.

11.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos
ou formalidades, serão convocadas por carta registada, com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
20 dias, indicando sempre o assunto a tratar.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Conservadora, Maria José Maga-
lhães da Silva. 12924911

VIZELA

GASPAR LIMA FERNANDES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Comendador José Luís Almeida, 1,
São João das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 347/
011012; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
011012.

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

Gaspar Lima Fernandes, contribuinte fiscal n.º 124255620, resi-
dente na Rua do Comendador José Luís Almeida, 1, da freguesia
de Caldas de Vizela (São João), do concelho de Vizela, natural da
freguesia de Selho (São Lourenço), deste concelho de Guimarães,
casado sob o regime da comunhão de adquiridos com Maria de
Lurdes da Silva Borges.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete de
identidade n.º 1795209, de 24 de Janeiro de 2001, dos Serviços de
Identificação de Lisboa.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gaspar Lima Fernandes, Socie-
dade Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede na Rua do Comendador José
Luís Almeida, 1, da freguesia de Caldas de Vizela (São João), do
concelho de Vizela.

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.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de instalações eléctricas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está concentrado numa única quota pertencente ao sócio
Gaspar Lima Fernandes.

4.º

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

5.º

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

2 � Porém, fica desde já, nomeado gerente o único sócio Gas-
par Lima Fernandes.

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

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

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

Conferida, está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 13541935

JOSÉ ANJOS PACHECO SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa da Lage, 191, São Miguel das Caldas,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 353/
011019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/011019.

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

José dos Anjos Pacheco da Silva, contribuinte fiscal n.º 167755650,
natural da freguesia de Caldas de Vizela (São Miguel), concelho de
Guimarães, residente na Travessa da Lage, 91, freguesia de Caldas de
Vizela (São Miguel), concelho de Vizela, casado com Maria Adelina
Ferreira da Silva, sob o regime de comunhão geral, portador do bi-
lhete de identidade n.º 5741457, emitido em 1 de Agosto de 2001, em
Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo referido bilhete de iden-
tidade.

E por ele foi dito que, pela presente escritura, e não sendo sócio
de qualquer outra unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, que fica a regular-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Anjos Pacheco Silva,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Travessa da Lage, 191, fre-
guesia de Caldas de Vizela (São Miguel), concelho de Vizela.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de carne e de
produtos à base de carne, exploração de talho, exploração de mini-
mercado. Confecção e comércio de têxteis lar e calçado.
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2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 13541374

ARTUR ANTÓNIO TEIXEIRA FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar do Souto, São João das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 350/
011017; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/011017.

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

Artur José Teixeira Ferreira, contribuinte fiscal n.º 119728273,
natural da freguesia de Barrosas (Santa Eulália), concelho de Lou-
sada, residente no lugar do Souto, freguesia de Caldas de Vizela (São
João), concelho de Vizela, casado com Maria Beatriz Pinto Carva-
lho Melo Ferreira, sob o regime de comunhão de adquiridos, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 6901847, emitido em 7 de Outubro
de 1999, em Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo referido bilhete de iden-
tidade.

E por ele foi dito que, pela presente escritura, e não sendo sócio
de qualquer outra unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, que fica a regular-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Artur António Teixeira Ferreira,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Souto, freguesia
de Caldas de Vizela (São João), concelho de Vizela.

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 exploração de serralha-
ria civil. Comércio e montagem dos produtos fabricados. Montagem
e assistência técnica de máquinas industriais.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde

que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria,
quando necessária.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 13541366

MALHEIROS, L.DA

Sede: Lugar de Lagos, Santo Adrião de Vizela, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 70/
010620; identificação de pessoa colectiva n.º 501338810; data da
apresentação: 011001.

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.

11 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 13541749

CONFECÇÕES POUSA � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Lugar de Pousada, Santa Eulália, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 210/
010702; identificação de pessoa colectiva n.º 504455770; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/011001.

Certifico que, pela inscrição n.º 2, foi registado o aumento de
capital social e redenominação do capital social em euros, e altera-
ção de contrato. Aumento de capital com 602 410$, em dinheiro,
subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas. Alteração do
artigo 3.º, pelo que:

Capital social: 5000 euros.
Sócios e quotas: Maria da Conceição Miranda Ferreira Lopes, com

2500 euros, e Alfredina Emília Miranda Ferreira Lopes, com
2500 euros.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferi, está conforme.

11 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 13541838

CONCEIÇÃO L. C. FERREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Senhora dos Milagres, 32,
São João das Caldas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 327/
011004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011004.

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

Conceição de Lurdes da Costa Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 186786689, bilhete de identidade n.º 7884617, de 27 de Março
de 2001, dos Serviços de Identificação de Lisboa, natural da fregue-
sia de Barrosas (Santa Eulália), então do concelho de Guimarães,
residente na Rua da Senhora dos Milagres, da freguesia de São João
das Caldas de Vizela, concelho de Vizela, casada sob o regime de
comunhão de adquiridos, com Júlio Maria Gomes Machado.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do referido
bilhete de identidade.

E pela outorgante foi dito que, pela presente escritura, constitui
uma sociedade unipessoal por quotas, nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Conceição L. C. Ferreira, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Senhora dos Milagres,
32, da freguesia de São João das Caldas de Vizela, concelho de
Vizela.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de costura de calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota de igual valor, pertencente à sócia
única Conceição de Lurdes da Costa Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes designados pela sócia única.

2 � Fica, desde já, designada gerente a sócia Conceição de Lur-
des da Costa Ferreira.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a interven-
ção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

Dos lucros líquidos apurados anualmente retirar-se-ão as verbas
necessárias para a constituição e reintegração do fundo de reserva
legal e mais as que forem objecto de deliberação pela sócia única
para fundos especiais.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 13545803

M. M. M. � MARTINS & MAGALHÃES MONTEIRO, L.DA

Sede: Rua de Amaro de Sousa, São João das Caldas,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 326/
011004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011004.

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

Manuel Carlos Magalhães Monteiro, contribuinte fiscal
n.º 194431380, titular do bilhete de identidade n.º 9728862, de 12 de
Julho de 2000, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, natu-
ral da freguesia de Vizela (São Faustino), do concelho de Guima-
rães, onde reside no lugar de Lamatide, casado sob o regime da
comunhão de adquiridos com a segunda outorgante;

Maria Adelaide Alves Martins, contribuinte fiscal n.º 180058916,
titular do bilhete de identidade n.º 9950217, de 25 de Outubro de
1999, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, natural da fre-
guesia de Caldas de Vizela (São João), então do concelho de Gui-
marães, casada sob o indicado regime com o primeiro outorgante e
com ele residente.

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

Declararam os outorgantes que entre si constituem uma sociedade
comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. M. M. � Martins & Maga-
lhães Monteiro, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Amaro de Sousa,
da freguesia de São João das Caldas de Vizela, do concelho de
Vizela.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar, trans-
ferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho e
importação de materiais para construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, iguais, de 2500 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel Carlos Ma-
galhães Monteiro e Maria Adelaide Alves Martins.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao limite máximo de cinco
vezes o montante das suas respectivas quotas, à data da deliberação.

ARTIGO 5.º

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

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

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

rescindir os respectivos contratos; e
c) Celebrar contratos de locação.
4 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios Manuel Car-

los Magalhães Monteiro e Maria Adelaide Alves Martins.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento
expresso da sociedade, que deve ser dado previamente por escrito,
à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e em
segundo lugar aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Dos lucros líquidos apurados anualmente retirar-se-ão as verbas
necessárias para a constituição e reintegração do fundo de reserva
legal e mais as que forem votadas em assembleia geral para fundos
especiais.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 13541811

PEDROSA & IRMÃO � ESTAMPARIA
E ACABAMENTOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Lugar da Lage, São Miguel das Caldas de Vizela,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 312/
011003; identificação de pessoa colectiva n.º 503274593; data da
apresentação: 011003.

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

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 13541897

GILPINTO � CONFECÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar da Casa Nova, Ínfias, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 328/
011008; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/011008.

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

Gilberto Tiago Pereira Pinto, contribuinte fiscal n.º 221465090,
solteiro, maior, residente na Rua do Pé do Monte, da freguesia de
Ínfias, do concelho de Vizela, natural da freguesia de Azurém, des-
te concelho de Guimarães.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 11734982, emitido a 13 de Agosto de 1999, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ele foi dito que constitui uma sociedade unipessoal por
quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GILPINTO � Confecção,
Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede no lugar da Casa Nova, da fre-
guesia de Ínfias, do concelho de Vizela.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 301 � 31 de Dezembro de 2001 27 708-(49)

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.

2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de vestuário exterior em
série e comércio a retalho de produtos alimentares.

3.º

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

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 Gilberto
Tiago Pereira Pinto.

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

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

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

Conferida, está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 13541790

A. C. N. � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Conde Vizela, São João das Caldas,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 320/
010928; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/010928.

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

1.º Arlindo de Sousa Martins, contribuinte fiscal n.º 162907451,
casado na comunhão de adquiridos com a segunda outorgante, resi-
dente na Estrada Nacional n.º 105, 3716, freguesia de Nespereira, e
natural da de Moreira de Cónegos, ambas deste concelho;

2.º Maria da Conceição Vieira Lopes, contribuinte fiscal
n.º 155141554, casada com o anterior outorgante, com ele residente
e natural da dita freguesia de Nespereira, intervindo ambos indivi-
dualmente e como representantes legais de sua filha menor, Noémia
da Conceição Lopes Martins, contribuinte fiscal n.º 237224046, de
10 anos, com eles residente e natural da freguesia de Azurém, desta
cidade.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade n.º 8583081, de 11 de Maio de 2000, e
n.º 7538033, de 12 de Setembro de 2000, emitidos pelos Serviços
de Identificação de Lisboa.

E declararam que, entre eles e a sua representada, constituem uma
sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. C. N. � Confecções, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Conde Vizela, São João, freguesia de São João
das Caldas de Vizela, concelho de Vizela.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de confecção de artigos para
o lar, comércio, importação e exportação de artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Arlindo de Sousa
Martins e Maria da Conceição Vieira Lopes, e uma, de 500 euros,
pertencentes à sócia Noémia da Conceição Lopes Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete aos sócios Arlindo de Sousa Martins e
Maria da Conceição Vieira Lopes, que, desde já, ficam nomeados
gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em quaisquer actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas.

Conferida, está conforme.

15 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 13542001

DESIABRE � FABRICAÇÃO DE CALÇADO, L.DA

Sede: Rua das Pedreiras, São Paio, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 331/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º 503152072; data da
apresentação: 011025.

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.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 13541390

AUTO REPARADORA � BRUNO SALGADO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Ploreiras, Ínfias, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 344/
011016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011016.

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

Manuel Bruno Pereira Salgado, casado no regime da comunhão
de adquiridos com Ana Maria Fernandes Dias, residente na Rua de
Pedrados, da freguesia de Serzedelo, e natural da de Gandarela,
ambas deste concelho, contribuinte fiscal n.º 194095886.

Verifiquei a identidade do outorgante em face da exibição do seu
bilhete de identidade n.º 8838026, passado em 16 de Outubro de
1997, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Reparadora � Bruno Salgado,
Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Ploreiras,
da freguesia de Ínfias, do concelho de Vizela.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de reparação de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma quota, do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio Manuel Bruno Pereira Salgado.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Manuel Bruno Pereira
Salgado, que fica, desde já, nomeado gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica vinculada, em todos os seus actos e contratos,
pela intervenção de um gerente.
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ARTIGO 6.º

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

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

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Teixeira Magalhães Antunes. 13541323

BRAGANÇA
TORRE DE MONCORVO

COMPLEXO MÉDICO DESPORTIVO
SENHORA DA ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torre de Moncorvo. Matrícula
n.º 221/960808; identificação de pessoa colectiva n.º 503750956;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 1 e 2/011019.

Certifico que o teor do averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 é o
seguinte:

Averbamento n.º 1 pela apresentação 4/011019 � Cessação de
funções de gerente de António César Martins Lopes, por renúncia,
em 12 de Abril de 2000.

Mais certifico que o teor do averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2,
é o seguinte:

Averbamento n.º 2, pela apresentação 9/011019 � Cessação de
funções de gerente de Jerónimo Abel Pereira, por renúncia, em 12 de
Abril de 2000.

Conferi, está conforme.

A Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 12593257

CASTELO BRANCO
COVILHÃ

CARLOS JOSÉ BAPTISTA DE MATOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2677/
010927; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
010927.

Certifico que, por Carlos José Baptista de Matos, casado com
Adélia Maria Prata Ferreira Baptista de Matos, em comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos José Baptista de Matos, So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Amé-
rico, sem número, 2.º, fracção D, freguesia da Covilhã (São Marti-
nho), concelho da Covilhã.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e representação de pro-
dutos químicos e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por quota de
igual valor nominal, pertencente a ele sócio Carlos José Baptista de
Matos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Carlos José Baptista de

Matos, desde já nomeado gerente, ou de outras pessoas estranhas à
sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 10030603

ARMAZÉMLATINO � SOCIEDADE DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2678/
011001; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
011001.

Certifico que, entre Lino Fernandes Torgal, Francisco José Puebla
Simões e Rui Pedro Abrantes Mamede, solteiros, maiores, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARMAZÉMLATINO � Socie-
dade de Restauração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Indústria, sem nú-
mero, lugar da Ponte Ribeira Carpinteira, freguesia da Covilhã (Con-
ceição), concelho da Covilhã.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de restauração: café
e bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros (equivalente a 1 004 415$, com arredondamento por
excesso) e corresponde à soma de três quotas, iguais, dos valores
nominais de 1670 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Lino Fernandes Torgal, Francisco José Puebla Simões e Rui
Pedro Abrantes Mamede.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, nos seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Conferida, está conforme.

19 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 10030573

HACO � ETIQUETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1840/
920505; identificação de pessoa colectiva n.º 502191511; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 7/011009.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do pacto.
Artigo alterado: n.º 4, do 9.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

9.º

4 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente, à ex-
cepção dos gerentes Amarildo Aguiar de Freitas Guimarães e Da-
vid José Carriço Raposo da Silva, que para obrigar a sociedade nos
referidos actos e contratos, nomeadamente abrir e movimentar con-
tas bancárias, aceitar, sacar, endossar letras e livranças e outros efei-
tos comerciais, contratar e despedir trabalhadores e tomar de aluguer
ou arrendamento bens imóveis e móveis, ou ainda comprar e ven-
der bens móveis, incluindo nestes veículos automóveis, careça sem-
pre das assinaturas conjuntas de, pelo menos, dois gerentes, sendo
que estão excluídos dos poderes dos poderes de gerência dos gerentes
Amarildo Aguiar de Freitas Guimarães e David José Carriço Rapo-
so da Silva, os necessários para contrair mútuos ou empréstimos,
prestar fianças, garantias ou avales e ainda os necessários à compra
e venda de imóveis ou sua oneração.

Mais certifico que foi depositado, na pasta própria da sociedade,
o texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10030689

ANTÓNIO PEREIRA SILVESTRE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1650/
890224; identificação de pessoa colectiva n.º 502114843; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 10/011002.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do pacto, com reforço de capital e redenominação.
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, subscrito em nu-

merário por todos os sócios, na proporção das quotas.
Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota, de

2750 euros, pertencente ao sócio António Pereira Silvestre; uma
quota, de 1250 euros, pertencente à sócia Maria José Jesus Tavares
Silvestre; uma quota, de 500 euros, pertencente à sócia Elizabeth
Tavares Pereira, e uma quota, de 500 euros, pertencente à sócia
Marisol Tavares Pereira Gonçalves.

Mais certifico que foi depositado, na pasta própria da sociedade, o
texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10030654

ANTÓNIO PROENÇA CARROLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 837/
681010; identificação de pessoa colectiva n.º 500534900; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/011002.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do pacto, com reforço de capital e redenominação.
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, subscrito em

numerário pelos sócios: António Proença Carrola, com 481 928$, e
Beatriz de Assunção Algarvio, com 120 482$.

Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social da referida sociedade, subscrita e realizado em
dinheiro, é de 1 002 410$, ou seja 5000 euros, e corresponde à soma
de duas quotas: uma, de 4000 euros, pertencente ao sócio António
Proença Carrola, e outra, de 1000 euros, pertencente à sócia Beatriz
de Assunção Algarvio.

Mais certifico que foi depositado, na pasta própria da sociedade,
o texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10030638

JOAQUIM ANTÓNIO QUELHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1763/
910121; identificação de pessoa colectiva n.º 502487194; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/011001.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do pacto, com reforço de capital e redenominação.
Capital: 5000 euros ou seja 1 002 410$, após o reforço de

602 410$, subscrito em numerário pelos sócios: Joaquim António
Quelhas, com 451 808$, e Maria Isaura da Conceição Evangelista
Quelhas, com 150 602$.

Artigo alterado: 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3750 euros, per-
tencente ao sócio Joaquim António Quelhas, e outra, de 1250 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Isaura da Conceição Evangelista
Quelhas.

Mais certifico que foi depositado, na pasta própria da sociedade,
o texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Neves da Costa Bicho. 10030611

JOAQUIM JORGE MATEUS PROENÇA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2679/
011008; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/011008.
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Certifico que, por Joaquim Jorge Mateus Proença, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Jorge Mateus Proença,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta do Chão Novo, lugar e
freguesia de Orjais, concelho da Covilhã.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, obras públicas,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por quota de
igual valor nominal, pertencente a ele sócio Joaquim Jorge Mateus
Proença.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Joaquim Jorge Mateus Pro-
ença, desde já nomeado gerente, ou de outras pessoas estranhas à
sociedade, que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10030646

FRANCISCO ESTEVES ROSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2680/
011008; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
011008.

Certifico que, por Francisco Esteves Rosa, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Francisco Esteves Rosa, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Santiago, 69, rés-do-chão,
lugar e freguesia de Tortosendo, concelho da Covilhã.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por quota de
igual valor nominal, pertencente a ele sócio Francisco Esteves Rosa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Francisco Esteves Rosa,
desde já nomeado gerente, ou de outras pessoas estranhas à socie-
dade, que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 10030662

SERTÃ

MAPLANO � MADEIRAS APLAINADAS E MOLDURAS, L.DA

Sede: Faval, Troviscal, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 484/
920827; identificação de pessoa colectiva n.º 502294949.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida. Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11382333

MADEIRAS DE CERNACHE, L.DA

Sede: Roda, Cernache do Bonjardim, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 584/
980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504054104.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida. Está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11325720

M. S. L. � PRODUTOR DE IMAGENS, L.DA

Sede: Senhora dos Remédios, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 534/
941130; identificação de pessoa colectiva n.º 503300098.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida. Está conforme.

4 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11382392
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JORGE FOLGADO & SANTOS, L.DA

Sede: Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 273/
860224.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício de 2000.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11382260

TRIZERTUR � IMÓVEIS E TURISMO DO ZÊZERE, L.DA

Sede: Estrada do Moinho das Freiras, 8,
Pedrógão Pequeno, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 578/
971113; identificação de pessoa colectiva n.º 504032372.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida. Está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11325798

SERTACOS � PAVIMENTOS DA SERTÃ, L.DA

Sede: Cimo da Vila, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 539/
950502; identificação de pessoa colectiva n.º 503403024.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11382490

SERTECTOS � MONTAGEM DE TECTOS, L.DA

Sede: Chão da Forca, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 577/
971120; identificação de pessoa colectiva n.º 503999326.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11382082

LIENE � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Praceta do Pinhal, lote 59, rés-do-chão, esquerdo,
Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 504/
930520; identificação de pessoa colectiva n.º 502984040.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-

ram depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida. Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11382139

VÍTOR & ALTINO, L.DA

Sede: Rua do Doutor Abílio Marçal, Cernache do Bonjardim,
Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 609/
980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504190849.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida. Está conforme.

5 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11382449

SERTÃQUEIJO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE QUEIJOS, L.DA

Sede: Vaquinhas Cimeiras, Cumeada, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 630/
990326; identificação de pessoa colectiva n.º 504487604.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida. Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11382147

VERDE PRESS � EDIÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Martins, 7, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 525/
940607; identificação de pessoa colectiva n.º 503204331.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida. Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11382309

MENEZES & SANTOS � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Vale, apartado 8, Cernache do Bonjardim,
Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 620/
990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504314955.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida. Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11382317
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CELINDA � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de Gonçalo Rodrigues Caldeira, 27,
1.º, esquerdo, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 660/
990921; identificação de pessoa colectiva n.º 504501674.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida. Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11382210

JOSÉ SANTOS ANTUNES & FILHOS, L.DA

Sede: Aldeia das Mulheres, Carvalhal, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 482/
920811; identificação de pessoa colectiva n.º 502402458.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 2000.

Conferida. Está conforme.

5 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11383100

PAULINO & IRMÃO, L.DA

Sede: Largo António Ferreira Alberto, 36 � Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 338/
890216; identificação de pessoa colectiva n.º 502108630.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício de 2000.

Conferi. Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11382112

FREITAS E AMARAL, L.DA

Sede: Rua do Vale � Cernache do Bonjardim � Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 200/
790228; identificação de pessoa colectiva n.º 500865027.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício de 2000.

Conferi. Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11382120

DIAS E LOPES, L.DA

Sede: Bairro de Santo António, 8, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 104/
681108; identificação de pessoa colectiva n.º 500920508.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-

ram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício de 2000.

Conferi. Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11382015

PINHOZÊZERE � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Calvaria � Cernache do Bonjardim � Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 618/
990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504927299.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício de 2000.

Conferi. Está conforme.

29 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11325739

CONSTRUÇÕES DIAS AIRES, L.DA

Sede: Rua da Escola, 22, rés-do-chão,
Cernache do Bonjardim � Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 637/
990416; identificação de pessoa colectiva n.º 504556762.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício de 2000.

Conferi. Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11382198

IMAGENS H. SARMENTO � COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Teatro, 4-A � Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 663/
991027; identificação de pessoa colectiva n.º 504670956.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício de 2000.

Conferi. Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11325836

LUSO DIVERSÕES DO NORTE, L.DA

Sede: Painho � Pedrógão Pequeno

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 610/
980730; identificação de pessoa colectiva n.º 503098078.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados na respectiva pasta os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício de 2000.

Conferi. Está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de
Melo Seabra. 11325828
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VILA DE REI

LAMEIRANCHA, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula
n.º 119/011024; inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 4 e 5/011112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foi designado gerente, José António Luís Manso Catarino, casado.
Data da deliberação: 5 de Novembro de 2001; e alterado parcialmen-
te o artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de am-
bos os sócios, já nomeados gerentes e de um gerente com capacida-
de profissional.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois dos
gerentes, sendo sempre obrigatória a do gerente com capacidade
profissional.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel.) 12401498

COIMBRA
COIMBRA

AUTO REPARADORA V. LOBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6786;
identificação de pessoa colectiva n.º 503963348; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: Of. 3/010924.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado tendo o pacto sido alterado no seu artigo 3.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e outros
valores constantes da escrita é de 50 000 euros, e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 25 000 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 13349953

ADÉRITO & AMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3418;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/010924.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado e redenominado para euros tendo o pacto sido alterado
no seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é for-
mado por duas quotas, sendo uma de valor nominal de 4375 euros,
pertencente ao sócio Adérito Santa Eufrásio Vinagre e a outra de
valor nominal de 625 euros, pertencente à sócia Maria Filomena
Amado Alves Vinagre.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 15671046

ABILIS � CONSULTORES DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3289;
identificação de pessoa colectiva n.º 501531823; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 13/010921.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado no seu artigo 4.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde a uma quota de 5000 euros, pertencente ao sócio Francisco
Augusto Rebocho Pessoa Vaz.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 15670783

INFORABILIS � INFORMÁTICA,
GESTÃO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8306;
identificação de pessoa colectiva n.º 502062630; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 12/010921.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o pacto foi
alterado no seu artigo 4.º, pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma quota de 2250 euros,
pertencente à sócia Abilis � Consultores de Empresas, L.da, uma
quota de 2750 euros, pertencente ao sócio Francisco Augusto
Rebocho Pessoa Vaz.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 15670775

EMA & NATÁLIA, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6333;
identificação de pessoa colectiva n.º 503634794.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positadas as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 15714110

SILVINA & ROMEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2283;
identificação de pessoa colectiva n.º 500411166.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram de-
positados as contas de exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2001. � A Primeira Ajudante, Ana Marga-
rida Franco Pereira Duarte. 15660940

CONDEIXA-A-NOVA

SICÓAZEITE � LAGAR DE AZEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 427; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011031.
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Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre: Mabilde
Mendes Minuça, casada com Abilino Santos Minuça; José Mendes
Minuça, casado com Ercília da Ascensão Nunes Dias Ramalho; e Dia-
mantino Júlio Mendes Minuça, casado com Maria Inês Sá Mendes,
todos casados na comunhão geral, foi constituída uma sociedade por
quotas que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SICÓAZEITE � Lagar de
Azeite, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar e freguesia de Zambu-
jal, concelho de Condeixa-a-Nova.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de lagar de azeite.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros (Equivalente a 1 022 458$ com arredondamento por
defeito) e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores no-
minais de 1700 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Mabilde Mendes Minuça, José Mendes Minuça e Diamantino Júlio
Mendes Minuça.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios José
Mendes Minuça e Diamantino Júlio Mendes Minuça.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e foram de restituição fixadas em assembleia geral, que deli-
bere o reembolso.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Peneda de Lima e Pina. 13587420

OLIVEIRA DO HOSPITAL

A LOBO & MAGALHÃES � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Ma-
trícula n.º 614/960314; identificação de pessoa colectiva
n.º 503602817; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
011011.

Certifico que foi reforçado o capital social da firma em epígrafe de
2 000 000$ para 22 053 020$, subscrito em dinheiro pelos sócios: José
Miguel Carvalho da Silva Magalhães, Sandra Regina Carvalho da Silva
Magalhães, Patrícia Margarida Pereira Lobo e Dina Alexandra Pereira
Lobo, cada um com 5 013 255$, tendo em consequência alterado o
artigo 3.º, com redenominação do capital em euros e aditado o 12.º,
os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
já entrado na caixa social, é de 110 000 euros e corresponde à soma
das seguintes quotas:

Uma quota no valor nominal de 27 500 euros, pertencente ao só-
cio José Miguel Carvalho da Silva Magalhães.

Uma quota no valor nominal de 27 500 euros, pertencente ao só-
cio Sandra Regina Carvalho da Silva Magalhães.

Uma quota no valor nominal de 27 500 euros, pertencente ao só-
cio Patrícia Margarida Pereira Lobo.

Uma quota no valor nominal de 27 500 euros, pertencente ao só-
cio Dina Alexandra Pereira Lobo.

ARTIGO 12.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 10 vezes o capital social proporcio-
nal à sua quota no capital social, desde que tal seja deliberado em
assembleia geral.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Ma-
nuela da Fonseca Brito Duarte. 14108240

PAMPILHOSA DA SERRA

FLORESTA DA SERRA � TERRAPLANAGENS,
MADEIRAS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Lugar de Folgares, freguesia de Portela do Fojo,
concelho de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Ma-
trícula n.º 48/950601; identificação de pessoa colectiva
n.º 503424595; data do depósito: 010731.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida
em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas dos
anos de exercício de 1997, 1998 e 1999.

7 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Ana Cristina Gon-
çalves Marques Paixão. 01545914

TÁXIS REIS & GONÇALVES, L.DA

Sede: Alto do Bairro,
freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra

Conservatória do Registo Comercial de Pampilhosa da Serra. Ma-
trícula n.º 67/991027; identificação de pessoa colectiva
n.º 504696475; data do depósito: 011108.

Certifico que ficaram depositadas na pasta da sociedade referida
em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de exercício de 1999.

8 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Ana Cristina Gon-
çalves Marques Paixão. 01545892

PENELA

STERICLIN � PRODUTOS MÉDICO � HOSPITALARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 191-
A/010926; identificação de pessoa colectiva n.º 504284231; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 1/010926.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pela inscrição n.º 5, foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, e
8.º, do pacto social, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma STERICLIN � Produtos Médico �
Hospitalares, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de Penela,
freguesia de Penela (Santa Eufémia), concelho de Penela.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exportação,
fabrico e representação de produtos e equipamentos médico � hos-
pitalares e dietéticos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens constantes da escrita social, é de 25 000 euros e corresponde à
soma de duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 7500 euros, pertencente ao sócio Ilídio Rodrigues Freire; e
Uma de 17 500 euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Baptista

Freire.

4.º

1 � [...]
2 � Mantém-se nomeado gerente apenas o sócio Luís Filipe

Baptista Freire.

8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

Que o dinheiro subscrito no ora operado aumento já deu entrada
na caixa social e não é exigível pela lei, pelo contrato ou pela deli-
beração a realização de outras entradas.

O pacto social na sua redacção actualizada encontra-se depositado
na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda
de Jesus Rafael. 16336313

DUARTE & SANTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 52/
910626; identificação de pessoa colectiva n.º 502578653; inscri-
ção n.º 5, inscrição n.º 6, inscrição n.º 7, inscrição n.º 8 e inscri-
ção n.º 9; números e data das apresentações: 3, 4, 5, 6 e 7/010530.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Pela inscrição n.º 5, transmissão de uma quota de 1 000 000$ a
favor de Arménio Simões Santinho, por cessão de António Monteiro
Martins e mulher Maria de Fátima Duarte, o qual António Monteiro
Martins cessou as funções de gerente em 5 de Abril de 2001, por
renúncia;

Pela inscrição n.º 6, transmissão de uma quota de 1 000 000$, a
favor de Urbano Nunes, por cessão dos mesmos;

Pela inscrição n.º 7, Arménio Simões Santinho, unificou 2 quo-
tas respectivamente nos valores de 2 000 000$ e 1 000 000$ numa
única de 3 000 000$.

Pela inscrição n.º 8, Urbano Nunes unificou duas quotas no va-
lor de 2 000 000$ cada, numa única de 4 000 000$;

E pela inscrição n.º 9, foi alterado o artigo 3.º, do pacto social o
qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
30 000 euros (equivalente a 6 014 460$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais do valor nominal de 15 000 euros (equivalente a
3 007 230$), pertencentes uma a cada um dos sócios Arménio Si-
mões Santinho e Urbano Nunes.

§ único. A sociedade fica autorizada a exigir de todos os sócios
prestações suplementares de capital, na proporção das suas quota,
até ao décuplo do capital social, podendo ainda da mesma forma
deliberar o seu reembolso pelos sócios.

O pacto social na sua redacção actualizada encontra-se depositado
na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 16336437

SOCIEDADE COMERCIAL DO CAFÉ CENTRAL DE PENELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 24/
770317; identificação de pessoa colectiva n.º 501398325; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/010809.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2, foi aumentado o capital social de 400 000$
para 5000 euros (1 002 410$) alterando o artigo 4.º, o capital social,
o qual fica com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
(1 002 410$), e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros (501 205$), cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

O pacto social encontra-se depositado.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda de
Jesus Rafael. 16336410

UNIBARREIRA � CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penela. Matrícula n.º 193/
011019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011019.

Certifico que António Duarte Barreira, constituiu uma sociedade
unipessoal por quotas que se regerá pelo seguinte contrato, sendo o
mesmo casado com Rosa Maria Santos Sousa Barreira, em comu-
nhão de adquiridos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Unibarreira � Construções,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Lugar de Serradas da Freixiosa,
freguesia de Santa Eufémia, concelho de Penela.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe bem como poderá criar sucursais,
filiais, agências, ou outras formas locais de representação em qual-
quer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil, obras públicas,
construção de imóveis para venda. Compra e venda de proprieda-
des. Materiais para a construção civil. Aluguer de equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros equivalente a 5 012 050$), representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele único sócio António Gon-
çalves Duarte Barreira.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo do único sócio António Gonçalves
Duarte Barreira, desde já nomeado gerente, ou ainda a cargo de
outras pessoas que venham a ser por ele sócio designado.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura do gerente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dina Fernanda
de Jesus Rafael. 16336372

TÁBUA

E C C � EMPRESA DE CERÂMICA DE CANDOSA, L.DA

Sede: Candosa, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 1/
840618; identificação de pessoa colectiva n.º 501341315;
data: 010622.

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

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes
Rodrigues Campos Abrantes. 07267924

VILA NOVA DE POIARES

SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDEIROS DE PEDRO SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Ma-
trícula n.º 16; identificação de pessoa colectiva n.º 500412960;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 14/010727.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Aumento de capital com redenominação em euros. O capital foi
reforçado com 2410$ e foi subscrito em dinheiro, por ambos os
sócios na proporção das suas quotas, passa a 1 002 410$.
Capital: 5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e alteração parcial do
contrato no seu artigo 3.º e 6.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros
cada, pertencentes um a cada um dos sócios Antonino Figueiredo
Martins e Luísa Bela Conraria Carvalho dos Santos Martins.

ARTIGO 6.º

A gerência dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios já nomeados gerentes.

Para obrigar validamente a sociedade, activa e passivamente, em
juízo ou fora dele, em quaisquer actos e contratos, basta a assina-
tura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade, foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Graça Margarida da
Silva Brandão Laranjeira. 13039598

ÉVORA
BORBA

CLÍNICA MÉDICA DE BORBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 180/
951109; identificação de pessoa colectiva n.º 503522830; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/011015.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o seu capital e
consequentemente alterou o seu artigo 4.º, do respectivo pacto, fi-
cando o mesmo, com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.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, pertença uma a cada um dos sócios.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 13257218

RADIKAL ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 230/
980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504185276; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/011023.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o seu capital e
consequentemente alterou o seu artigo 5.º, do respectivo pacto, fican-
do o mesmo, com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro
é de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 3750 euros da
sócia Ana Paula Cardoso Gomes Lopes e outra de 1250 euros, do
sócio Rui Carlos Alpalhão Lopes.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 13257340

ÉVORA

VACOR � AUDITORIA E GESTÃO, L.DA

Sede: Travessa das Donzelas, 2-A, 7000 Évora

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1563/
921223; identificação de pessoa colectiva n.º 501500774; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 39/980731.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas, refe-
rente ao ano de 1997.

9 de Novembro de 1998. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09857850

REDONDO

SOCIEDADE MOUCHÃO DA PÓVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 134/
961210; identificação de pessoa colectiva n.º 500260567; inscri-
ção n.º 32 e inscrição n.º 33; números e data das apresentações: 1 e
2/011018.

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

Facto: Alteração parcial do contrato:
Artigos alterados: 2.º e 3.º
Objecto: Exploração agro-pecuária, turismo, comércio e indústria

e prestação de serviços agrícolas.
Capital: 5000 euros; Reforçado com 202 410$, subscrito em di-

nheiro, sendo 101 205$ subscrito pelo sócio Eduardo Joaquim
Soares Veiga de Araújo e 101 205$ subscrito pela sócia Maria da
Conceição Martins dos Santos Soares Veiga de Araújo.

Sócios e quotas: Eduardo Joaquim Soares Veiga de Araújo;
quotas: 997,60 euros (bem próprio) e 1502,40 euros (bem comum);
e Maria da Conceição Martins dos Santos Soeiro Veiga de Araújo,
quota, 2500 euros.
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Mais certifico que por escritura de 12 de Outubro de 2001,
fls. 67 do Livro n.º 101-D do Cartório Notarial de Vila Viçosa, foi
alterado o contrato em epígrafe, cujo contrato se rege pelas seguin-
tes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Mouchão da Póvoa, L.da, e
tem a sua sede na Herdade das Courelas, na freguesia e concelho do
Redondo, podendo esta ser transferida para qualquer outro local do
concelho ou concelhos limítrofes, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração agro-pecuária, tu-
rismo, comércio e indústria e prestação de serviços agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divi-
dido em três quotas: uma com o valor nominal de 997 euros e
60 cêntimos (bem próprio) e outra com o valor nominal de
1502 euros e 40 cêntimos (bem comum) do sócio Eduardo Joaquim
Soares Veiga de Araújo e uma com o valor nominal de 2500 euros
da sócia Maria da Conceição Martins dos Santos Soeiro Veiga de
Araújo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, dispensada de cau-
ção e remunerada ou não conforme deliberação da assembleia ge-
ral, ficam a cargo do gerente ou gerentes nomeados por deliberação
dos sócios, ficando desde já designados gerentes ambos os sócios
Eduardo Joaquim Soares Veiga de Araújo e Maria da Conceição
Martins dos Santos Soeiro Veiga de Araújo.

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

ARTIGO 5.º

As cessões e divisões de quotas entre sócios são livres, porém
quando a favor de estranhos ficam dependentes do consentimento da
sociedade.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Os lucros de cada exercício, depois de deduzidas as reservas,
obrigatórias, terão o destino fixado por deliberação dos sócios.

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios poderão ser amortizadas quotas nos
casos seguintes:

a) Acordo com o titular;
b) Arrolamento, penhora ou qualquer outra forma de apreensão

judicial sobre a quota.

Está conforme.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 08941203

REGUENGOS DE MONSARAZ

NF � EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 395/011009; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 1/011009.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, que a mes-
ma foi constituída entre Armando Francisco Medinas Nunes e Cris-
tina Maria Ribeiro Farinha, solteiros, maiores, Rua de Mourão, 87,
nesta vila, por escritura lavrada em 4 de Outubro de 2001, de
fls. 94 a 95 verso do Livro n.º 123 do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal a qual se rege pelas cláu-
sulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de NF � Equipamentos
Informáticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mourão, 85,
Reguengos de Monsaraz, freguesia e concelho de Reguengos de
Monsaraz.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de equipamen-
tos de informática e comerciais, nomeadamente fotocopiadores, faxes,
registadoras e P. O. S.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � O Conservador, Alfredo Achando
Ramos. 12571288

VIANA DO ALENTEJO

CLÍNICA DENTÁRIA VI. ANA CARRAMASCHI
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrí-
cula n.º 189/011030; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/011030.

Certifico que por documento particular de 4 de Outubro de 2001,
foi constituída a sociedade em epígrafe, por Enzo Carramaschi Fi-
lho, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Dentária VI. ANA
Carramaschi � Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
do Posto da GNR, 57 em Viana do Alentejo, freguesia e concelho
de Viana do Alentejo.

2 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o seguinte: clínica dentária,
tratamento dentais, cirurgias orais, próteses dentais, tratamento de
canais dentais e outros afins, implantodontia.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e está representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade é bastante a assinatura do sócio
único.

ARTIGO 5.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 sociedades não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Miraldina V. Viana Par-
reira. 11660414

VIANATINTAS � SOCIEDADE COMERCIAL DE TINTAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrí-
cula n.º 188/010925; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/010925.

Certifico que por documento particular de 25 de Junho de 2001,
foi constituída a sociedade em epígrafe, por Joaquim Inácio Falé
Fadista, nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vianatintas � Sociedade Comer-
cial de Tintas, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Estrada de Portel,
Apartado 6, freguesia e concelho de Viana do Alentejo.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade é comércio de tintas, vernizes e seus de-
rivados, ferramentas e utensílios para pintura.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros.

4.º

A sociedade pode livremente subscrever ou adquirir, alienar ou
onerar, por deliberação do gerente, participações financeiras ou de
qualquer espécie em sociedade, com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos comple-
mentares.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, remunerada ou não, conforme deliberado pelo gerente, compete
a Joaquim Inácio Falé Fadista, desde já designado gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

Está conforme.

28 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Alice da Conceição
Pinto Lopes Grilo. 11660341

VILA VIÇOSA

MÁRMORES CABANAS COMÉRCIO DE ROCHAS
ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 400/99416; identificação de pessoa colectiva n.º 504533061;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4 e averbamento

n.º 1 à inscrição n.º 3; números e datas das apresentações: 7 e 7/
011024 e 1/011030.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foram registados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de gerentes: José António Rela Batanete.
Causa: renúncia; Data: 26 de Julho de 2001.

2.º Nomeação de gerente: Benvinda José Pisco Catita Correia;
Data: 26 de Julho de 2001.

3.º Cessação das funções de gerente: José Artur Lopes
Batanete: Causa: renúncia; Data: 26 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, M.ª Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 16877047

JOSÉ MANUEL PERNAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 310/941011; identificação de pessoa colectiva n.º 503274852;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/010928.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Có-
digo do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe, foi
registada a dissolução e liquidação, sem haver lugar a partilha.

Data da aprovação: 29 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � A Ajudante, M.ª Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 16876580

FARO
ALBUFEIRA

SOARES & MARRACHINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 615/
880831; identificação de pessoa colectiva n.º 502029498;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10444963

ANTÓNIO FLORES E FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 122/
841120; identificação de pessoa colectiva n.º 500739110;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10444971

GRABITUR SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 244/
851106; identificação de pessoa colectiva n.º 501584781;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10445021
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CARLOS & MEALHA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2059/
991129; identificação de pessoa colectiva n.º 504590340;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10445650

AUTO TÁXIS TOMÁS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2150/000404; identificação de pessoa colectiva n.º 505836196;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10445358

NELSON VENTURA � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2502/011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505743507;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/011024.

Certifico que por escritura lavrada em 24 de Outubro de 2001,
fls. 125 do Livro n.º 67-A, do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo sócio é Nélson Vitorino Henriques Ventura que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nelson Ventura � Actividades
Imobiliárias, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Sítio dos Canais, freguesia
de Ferreiras, concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim. Prestação de serviços no âm-
bito da promoção imobiliária nomeadamente operações sobre direi-
tos reais de habitação periódica.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-

plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Avó. 08283974

VIEIRA & PIÇARRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1796/971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504021168;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10444939

MOURAVIVA � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1689/961112; identificação de pessoa colectiva n.º 503750301;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10444955

CENTRO GRÁFICO DO SUL � SERVIÇOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1727/970409; identificação de pessoa colectiva n.º 503853151;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 13003593

LUCKSIN (PORTUGAL) CONSULTORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2224/000911; identificação de pessoa colectiva n.º 505061481;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 13003429

AQUALAB � LABORATÓRIO CLÍNICO
E DE SAÚDE PÚBLICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1211/920715; identificação de pessoa colectiva n.º 502802251;
data: 010629.
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Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10444874

CHOQUE FRONTAL � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1059/910704; identificação de pessoa colectiva n.º 502584556;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10444882

HOTELSOL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1496/950213; identificação de pessoa colectiva n.º 501802924;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10445307

QUINTA DA ORADA � GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1873/980624; identificação de pessoa colectiva n.º 504202057;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10444815

MARINAMED � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2232/001002; identificação de pessoa colectiva n.º 504921827;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10445323

MARINAPART, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2157/000419; identificação de pessoa colectiva n.º 504942026;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10444807

BITOQUE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 914/
900606; identificação de pessoa colectiva n.º 502361344;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10445013

PEMIFORMA � CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1378/940119; identificação de pessoa colectiva n.º 503118036;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10444980

ALVES VELHO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 2086/991223; identificação de pessoa colectiva n.º 504625861;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10445641

QUINTA AMIZADE � ALDEAMENTO TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1611/960209; identificação de pessoa colectiva n.º 503576140;
data: 010629.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10444998

ALGARINVESTE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 211/
850904; identificação de pessoa colectiva n.º 501224459;
data: 010629.
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Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena Avó. 10445005

ALJEZUR

TALHO DO RATO, L.DA

Sede: Largo do Mercado, 1, freguesia e concelho
de Aljezur

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 184/
9780513; identificação de pessoa colectiva n.º 503948829; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 9/010920.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de três
quotas, um de 1250 euros pertencente à sócia Ana Maria Ferreira dos
Santos, outra de 2500 euros, pertencente a sócia Deolinda Manuel
Ferreira Maneiras dos Santos e outra de 1250 euros, pertencente à
sócia Lénia Isabel Ferreira dos Santos.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 16980093

FRANCO & ANTÓNIO, L.DA

Sede: Rua de Lisboa, 6, freguesia e concelho de Aljezur

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 94/
010920; identificação de pessoa colectiva n.º 501903364; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/010920.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde a duas quotas
iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma ao sócio Fernando
Rodrigues Franco e a outra ao sócio José António.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 16980085

ALVES MARREIROS, L.DA

Sede: Rua D. Francisco Gomes de Avelar, 1,
Igreja Nova freguesia e concelho de Aljezur

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 181/
970206; identificação de pessoa colectiva n.º 503833169; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/010920.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 4.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas no valor de 2500 euros cada, pertencentes uma à sócia

Domitília Alves da Silva Marreiros e outra à sócia Maria Francisca da
Silva Marreiros Rosado Bago D�Uva.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 16980069

BATISTA & CLARO � INDÚSTRIA PANIFICADORA, L.DA

Sede: Estrada Nacional 120, freguesia de Rogil,
concelho de Aljezur

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 129/
940222; identificação de pessoa colectiva n.º 503148253; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/010920.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 5.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais
de 2500 euros, pertencentes uma à sócia Anabela Maria Batista Claro
e outra à sócia Isabel Maria Batista.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 16980077

FARO

VILAS COSTA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua Cunha Matos, 18, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3510/
960916; identificação de pessoa colectiva n.º 503835463;
data: 010627.

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.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria
Pinto Caixinha. 16856937

MONTE DA PEDRA � CONSTRUÇÕES
E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Portugal, 57, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2987/
930420; data: 010704.

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.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria
Pinto Caixinha. 16856791

LAGOA

PREDIBURGO � CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS, L.DA

Sede: Urbanização da Hortinha, Lote G1/G2, rés-do-chão A,
Ferragudo Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 91/790212; identificação de pessoa colectiva n.º 500818770.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Correia Sintra. 16764692

A CARROÇA � HOTELARIA, L.DA

Sede: Estrada do Farol, Bloco Farol, Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 478/880704; identificação de pessoa colectiva n.º 502000945.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Correia Sintra. 16765605

EURO BEBIDAS � DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Sede: Sítio das Alagoas Branca, Armazém 1, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 908/930930; identificação de pessoa colectiva n.º 503081710.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2000.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Correia Sintra. 16764773

LOULÉ

LUBRISUL � LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Avenida Marçal Pacheco, sem número, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2481/
910327; identificação de pessoa colectiva n.º 502564504; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14542358

ALGARFINCO � SERVIÇOS E SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS, L.DA

Sede: Praça da República, 116, 1.º, Sala 8, Loulé,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3212/
940727; identificação de pessoa colectiva n.º 503245356; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14542048

PARETREXI � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, Lote 6.1.1/38,
Armazém 1 Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4758/
001120; identificação de pessoa colectiva n.º 505237156; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14542030

ORGALGARVE � CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, S. A.

Sede: Rua de Vale Formoso, vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1287/
840807; identificação de pessoa colectiva n.º 501476741; data da
apresentação: 010625.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14556804

SEQUEIRA RIBEIRO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida da Marina, Edifício Olympus, Loja 32,
Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3862/
970708; identificação de pessoa colectiva n.º 503918946; data da
apresentação: 010625.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 11680474

SEQUEIRATUR � GESTÃO IMOBILIÁRIA E TURISMO, L.DA

Sede: Avenida da Marina, Edifício Olympus, Loja 34,
Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3861/
970708; identificação de pessoa colectiva n.º 503918849; data da
apresentação: 010625.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 13007530

SEQUEIRA RIBEIRO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida da Marina, Edifício Olympus, Loja 34,
Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3863/
970708; identificação de pessoa colectiva n.º 503918474; data da
apresentação: 010625.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 301 � 31 de Dezembro de 2001 27 708-(65)

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 13007521

MEMÓRIAS DA CHINA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Vale do Lobo, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3623/
960625; identificação de pessoa colectiva n.º 503686310; data da
apresentação: 010625.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14543230

CTL � COZINHAS TRADICIONAIS, L.DA

Sede: Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 145,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3873/
970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503918938; data da
apresentação: 010625.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14543249

FIRMINO DOURADO D�ALMEIDA & FILHO, L.DA

Sede: Esteval, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1469/
860701; identificação de pessoa colectiva n.º 501685120; data da
apresentação: 010625.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 11693193

QUINTA DA FONTE DA PIPA � URBANIZAÇÕES, L.DA

Sede: Sítio dos Barros de Almancil, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 957/
820301; identificação de pessoa colectiva n.º 501261630; data da
apresentação: 010625.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 11693207

TRANSLOBO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E COMÉRCIO, L.DA

Sede: Avenida 5 de Outubro, Edifício Avenida, 3, 1.º E,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3889/
970805; identificação de pessoa colectiva n.º 502467789; data da
apresentação: 001214.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1997,
1998 e 1999.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 11712953

MARQUES ANTUNES � ENGENHARIA, L.DA

Sede: Edifício Rolas, Bloco 3, rés-do-chão esquerdo,
Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2969/
930607; identificação de pessoa colectiva n.º 503081280; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14544571

3B � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, Lote 36, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3114/
940222; identificação de pessoa colectiva n.º 503149446; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14542064

PRAJ � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Sede: Rua da Abelheira, Vivenda Pinheiro Manso,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4400/
991012; identificação de pessoa colectiva n.º 504632639; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14544610

IMOBILIÁRIA JOÃO BORGES � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Edifício Delta Marina, Loja 10, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2589/
911118; identificação de pessoa colectiva n.º 502649127; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14544253
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FSC � CONSULTADORIA IMOBILIÁRIA E TURISMO, L.DA

Sede: Quinta do Lago, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3404/
950602; identificação de pessoa colectiva n.º 503440833; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 11735392

LOULEPÃO � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua Azevedo e Silva, rés-do-chão,
sem número de polícia, Loulé, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 291/
720926; identificação de pessoa colectiva n.º 500168628; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14542099

IMAGENS DO SUL � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Sede: Centro Comercial da Marina de Vilamoura,
Bloco 7, rés-do-chão, Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4258/
990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504475975; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14544539

CITYMAP � PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Avenida Carlos Mota Pinto, Parque Miravila,
Bloco A, Loja 5, cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4399/
991012; identificação de pessoa colectiva n.º 504791664; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14544547

AINCAR � ALUGUER DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, L.DA

Sede: Praça Soares da Costa, Loja D-2, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3699/
961015; identificação de pessoa colectiva n.º 501557610; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14544261

PALMO E MEIO � EDUCAÇÃO PRÉ�ESCOLAR,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Portão, cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4654/
000705; identificação de pessoa colectiva n.º 505026384; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14544644

PONTES & PONTES, L.DA

Sede: Largo das Cortes Reais, rés-do-chão,
sem número de polícia, cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 526/
780213; identificação de pessoa colectiva n.º 500717672; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14544628

CLÍNICA VETERINÁRIA S. O. S. PEQUENO ANIMAL, L.DA

Sede: Rua Projectada às Ruas Martim Farto e de S. Paulo,
Loulé, freguesia de São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2332/
900725; identificação de pessoa colectiva n.º 502388820; data da
apresentação: 010626.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14542226

JABALGARVE � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Vilamoura, freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1257/
840503; identificação de pessoa colectiva n.º 501433961; data da
apresentação: 010622.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Ajudante Principal, João Carlos
Viegas Quintino. 14542080

PORTIMÃO

PATRÍCIA RODRIGUES � DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3455/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º 504666444.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 15547396
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NEW ICE � GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3447/
990922; identificação de pessoa colectiva n.º 504808265.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 09587403

SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1014/
811119; identificação de pessoa colectiva n.º 501175768.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referentes ao ano de 2000 na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 15558800

ALGARFLAT � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3615/
000721; identificação de pessoa colectiva n.º 505027801; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 5/000721.

Certifico que entre Maria da Cruz Nobre Duarte Gonçalves Pe-
reira, casada com Fernando Jesus Pereira, comunhão de adquiridos,
residente em Portimão e Antónia Maria Reis Nabais Flor, casada
com António José Cercas Franco Flor, comunhão de adquiridos,
residente em Faro foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALGARFLAT � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo D. João II, 12, 2.º
direito, da cidade, freguesia e, concelho de Portimão.

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 mediação imobiliária. Gestão
e administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (correspondentes a
1 002 410$), encontra-se integralmente realizado em dinheiro e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, uma de cada sócia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até quatro vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambas as sócias, que,
desde já, ficam nomeadas gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-

ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

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

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 09591982

SKI ZONE � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO AERONÁUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3620/
000728; identificação de pessoa colectiva n.º 505091801; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 13/000728.

Certifico que entre João Pedro de Campos Pereira Calhamar e
mulher Maria Paula Tavares Machado Calhamar, casados no regime
de comunhão de adquiridos e residentes em Cascais, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SKY ZONE � Administração
e Gestão Aeronáutica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Aeródromo Municipal de
Portimão, no Sítio de Montes de Alvor, da freguesia de Alvor, con-
celho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na administração e gestão de bens
imobiliários. Importação e exportação de grande variedade de mer-
cadorias. Comercialização de material e equipamento aeronáutico,
trabalhos e serviços aéreos, publicidade e marketing aéreo. Fretamen-
to e aluguer de aeronaves, trabalho agrícola aéreo, combate a incên-
dios, observação e vigilância, fotografia e filmagens aéreas, repre-
sentação de firmas nacionais e estrangeiras. Formação aeronáutica,
manutenção e reparação de aeronaves, comércio electrónico de bens
de espécie variada, prestação de serviços na área da administração
e gestão aeronáutica.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma, no valor nominal de 3000 euros, perten-
cente ao sócio João Pedro Campos Pereira Calhamar e outra, no
valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria Paula Ta-
vares Machado Calhamar.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 301 � 31 de Dezembro de 200127 708-(68)

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Pedro Campos
Pereira Calhamar.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 13793608

L. B. V. � LOJA DO BARRIL VAZIO, GARRAFEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3619/
000726; identificação de pessoa colectiva n.º 504951327; inscri-
ção n.º E-1; número e data da apresentação: 8/000726.

Certifico que entre IORD Limited, com sede na Suite 2-B,
Gibraltar e Sogarrafas � Comércio de Bebidas e Produtos Alimen-
tares, com sede no Castelo Branco, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. B. V. � Loja do Barril Va-
zio, Garrafeiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Mercado, 14, na cidade,
freguesia e concelho de Portimão.

3 � A sociedade poderá transferir a sua sede para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
estabelecer ou encerrar sucursais, filiais ou outras formas locais de
representação social, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, exportação e im-
portação de todo o tipo de bebidas; exploração de garrafeiras, ba-
res, snack-bares e outros estabelecimentos turístico-hoteleiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 35 000 euros (equivalente a 7 016 870$),
encontra-se integralmente subscrito e realizado em dinheiro e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais, uma de cada sócia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital por deliberação unânime dos sócios, no montante global igual
ao décuplo do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer nos termos e condições que forem estabelecidos em as-
sembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pelos gerentes eleitos
em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, David José Azevedo
Cristina, casado, residente no Largo do Mercado, 14, na cidade, fre-
guesia e concelho de Portimão.

3 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os actos e contratos, qualquer que seja a responsabilidade que
os mesmos envolvam, é necessária apenas a assinatura de um gerente.

4 � Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade
em actos, contratos, fianças, letras de favor, garantias ou semelhan-
tes, que não digam respeito aos negócios sociais.

5 � A gerência fica, desde já, autorizada a comprar, vender, tro-
car e hipotecar veículos automóveis e outros motorizados da e para
a sociedade, assim como comprar e tomar de arrendamento quais-
quer imóveis, celebrar contratos de cessão de exploração de estabe-
lecimentos comerciais, comodato ou de mútuo, mesmo antes do re-
gisto definitivo da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão parcial ou total de quotas entre os sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos fica dependente do prévio consenti-
mento da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, sendo a contrapar-
tida determinada e paga nos termos do artigo 235.º, n.º 2 do Código
das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Deus Pomba da Silva Leal. 13793586

NURIS NEK � ARTIGOS PARA CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3363/
990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504311778.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 13782096

CLINIS, CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2488/
920921; identificação de pessoa colectiva n.º 502837411.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 13782150

TALVEZ � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2439/
920616; identificação de pessoa colectiva n.º 502783060.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 13433512

CRISTAL CAR � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER
SEM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3238/
980409; identificação de pessoa colectiva n.º 504138561.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 15558932

HIGINO CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3483/
991130; identificação de pessoa colectiva n.º 504667793.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 13433482

LUVAL � GABINETE DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3392/
990510; identificação de pessoa colectiva n.º 504670387.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 15537447

VICMOR � MATERIAL ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3209/
980209; identificação de pessoa colectiva n.º 504082655.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 09587497

LUSOIATE � ACTIVIDADES NAUTICOTURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2908/
951207; identificação de pessoa colectiva n.º 503550159.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 15563022

MACROMOTOR � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2562/
930407; identificação de pessoa colectiva n.º 502974303.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 09586431

ROCHAMÓVEIS � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3484/
991202; identificação de pessoa colectiva n.º 504764500.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 15547370

SIRO � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2033/
900110; identificação de pessoa colectiva n.º 502269219.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 09587462

BARÃO NOBRE & SILVA DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1211/
831206; identificação de pessoa colectiva n.º 501421025.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 15547515

CREDIGOLF � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3190/
980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504055550.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 15547140

HERATUR � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3026/
961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503784257.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 15547159

RUFI � PAPELARIA E LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3040/
970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503806455.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 15547280

J. A. E L. V. � IMOBILIÁRIA JOAQUIM AZEVEDO
& LÍDIA VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3554/
000328; identificação de pessoa colectiva n.º 504948482.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 09587934

ARTELAPA � SERVIÇOS DE ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2858/
950714; identificação de pessoa colectiva n.º 503463744.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações de con-
tas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 13432940

PORTIBICOS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2116/
900511; identificação de pessoa colectiva n.º 502357401.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações de con-
tas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 09586466

MOREIRA & BENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 970/
810622.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 09586490

SODEAL � SOCIEDADE DE DETERGENTES ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 378/
680417.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 09586474

LORENZI & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1525/
861223.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 09586504

LORENA � GELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3314/
981012; identificação de pessoa colectiva n.º 504808257.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 09586482

FARMÁCIA AMPARO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3398/
990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504670379.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 15540634

AFRISTORE � IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ARTIGOS DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3231/
980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504150600.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 09587454

NURISIMO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3261/
980525; identificação de pessoa colectiva n.º 504158317.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 13782100

TERMOFLOW � INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3407/
990607; identificação de pessoa colectiva n.º 504497871.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 09586377

SIENE � SIENITOS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1283/
841025.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 15558959

JOALBAS, HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3360/
990301; identificação de pessoa colectiva n.º 504508849.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 15547230

TAVIRA

COOPEREGA � COOPERATIVA AGRÍCOLA DE REGA
DE GRAINHO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 25/
900119; identificação de pessoa colectiva n.º 501605908; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/011001.

Certifico que faleceu Manuel Teixeira em 3 de Abril de 2001, e
por deliberação de 5 de Maio de 2001, para o cargo de presidente foi
nomeado Dinis José Fernandes, solteiro, maior. Rectifica-se o prazo
de duração do mandato: triénio 2000/2003.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 11181281

VILA DO BISPO

TRANSPORTES CANECO & RODRIGUES, L.DA

Sede: Estrada Municipal do Sul, 13, freguesia de Barão
de São Miguel, concelho de Vila do Bispo

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 146/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 503966347;
data do depósito: 011108.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite
M. A. M. Galhardo Dias. 16904230

GUARDA
GOUVEIA

ARLINDO FERREIRA TENTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 496/
011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505675153 (Provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011106.

Certifico que entre Arlindo Ferreira Tente, casado com Ana Paula
Coelho dos Santos Ferreira, na comunhão de adquiridos; Rita Isa-
bel dos Santos Ferreira, solteira, menor e Manuel dos Santos Fer-
reira, solteiro, maior, todos residentes em Arcozelo, Gouveia, foi
celebrado um contrato de sociedade que se regerá nos termos cons-
tantes dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Arlindo Ferreira Tente & Filhos, L.da,
e tem a sua sede em Quinta da Toita, Arcozelo da Serra, Gouveia.

2.º

O objecto social é a construção, reconstrução e restauro de habi-
tações.

3.º

O capital social, totalmente subscrito é de 7500 euros, correspon-
dente a 1 503 615$ e corresponde à soma de três quotas desiguais,
uma delas no valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio
Arlindo Ferreira Tente, e duas, cada uma delas no valor nominal de
1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel dos
Santos Ferreira e Rita Isabel dos Santos Ferreira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Arlindo
Ferreira Tente, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em qualquer acto ou
contrato, bem como para a plena representação da mesma em juízo
ou fora dele, activa ou passivamente é necessária e suficiente a as-
sinatura do gerente nomeado.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos fica dependente
do consentimento escrito da sociedade, que nela terá direito de pre-
ferência. Não querendo esta preferir terão, a seguir igual direito os



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 301 � 31 de Dezembro de 200127 708-(72)

sócios não cedentes, na proporção das suas quotas, se mais de um
quiser optar.

6.º

As assembleias gerais, serão convocadas por meio de carta regis-
tada, dirigidas a todos e a cada um dos sócios, com a antecedência
mínima de 15 dias, indicando sempre a data, hora e local de reunião
e bem assim o objecto desta.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 07111576

SEIA

MOTOESTRELA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 475/
950605; identificação de pessoa colectiva n.º 503423866.

Certifico que em 29 de Junho de 2001, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício de 2000, relativa à sociedade comercial em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13815946

MUSEU DO PÃO II � INDÚSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTARES TRADICIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 699/
000405; identificação de pessoa colectiva n.º 504711679.

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, relativa à sociedade comercial em epí-
grafe.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Margarida
Maria Figueiredo Aires Correia. 13809962

TRANCOSO

TRANSPORTES LEVI SOUSA, L.DA

Sede: Avenida Sá Carneiro, Bairro Senhor dos Aflitos,
freguesia de São Pedro, Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 227/
980624; identificação de pessoa colectiva n.º 504187740.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16586107

ATELIER TEMOS TEMPO � CULTURA E ARTES GRÁFICAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Freguesia de Feital, concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 256/
990927; identificação de pessoa colectiva n.º 504361201.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16586115

TRANSPORTES DE MERCADORIAS BARREIROS & SANTOS, L.DA

Sede: Freguesia da Castanheira, concelho de Trancoso

Conservatória do Registo Comercial de Trancoso. Matrícula n.º 142/
920311; identificação de pessoa colectiva n.º 502721367.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16586123

LEIRIA
CASTANHEIRA DE PÊRA

GETE CORTE DE M. J. TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castanheira de Pêra. Matrícula
n.º 47/930512; identificação de pessoa colectiva n.º 502053496; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 3/011015.

Certifico que em relação à sociedade com a denominação em epí-
grafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 6 foi registado modificação em sociedade uni-
pessoal, aumento de capital e modificação total do contrato de so-
ciedade, que se rege pela seguinte redacção:

Que é, ao presente, o único sócio e gerente da sociedade comer-
cial por quotas com a firma Gete Corte de M. J. Tomás, L.da, nú-
mero de identificação de pessoa colectiva 502053496, com sede em
Castanheira de Pêra, sob o n.º 47, com o capital social de 400 000$,
dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 380 000$ e ou-
tra do valor nominal de 20 000$, integralmente liberadas.

Que nesta qualidade de único sócio delibera e:

I � Modifica esta sociedade, em sociedade unipessoal por quo-
tas, passando a mesma a designar-se por Gete Corte de M. J. To-
más, Sociedade Unipessoal, L.da, e unifica as suas quotas represen-
tativas da totalidade do capital social numa única quota do valor
nominal de 400 000$.

II � Tendo por base o último balanço anual, reportado a 31 de
Dezembro de 2000, aprovado em reunião de assembleia geral de
31 de Março do corrente ano, acta n.º 16, por onde se verifica a
existência de reservas livres em montante suficiente para o efeito,
delibera e aumenta o capital social para 1 002 410$, sendo a impor-
tância do aumento, no montante de 602 410$, realizada pela incor-
poração no capital das referidas reservas, em igual montante, para
reforço da quota.

IV � Redenomina o capital para euros, o qual corresponde a
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal.

V � Mantendo a sede e objecto social modifica totalmente o
contrato de sociedade, que passa a reger-se pelos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gete Corte de M. J. Tomás,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na vila, freguesia e
concelho de Castanheira de Pêra.

2 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto gabinete de estudos técnicos e
projectos para a indústria de confecção de vestuário e malhas e de
escola de formação desta indústria.

2 � A sociedade pode adquirir participações, como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais, e associar-se em agru-
pamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se representado por uma quota de igual va-
lor nominal, pertencente ao sócio único, Manuel José Tomaz.

2 � Poderá o sócio único prestar à sociedade prestações suple-
mentares até ao montante global de 500 000 euros.
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ARTIGO 4.º

1 � A administração e r epresentação da sociedade, remunerada
ou não conforme decisão do sócio único, fica afecta ao gerente ou
gerentes a designar pelo sócio.

2 � Fica desde já designado gerente o próprio sócio.
3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um

gerente.
ARTIGO 5.º

Fica, desde já o sócio único autorizado a celebrar com a socie-
dade os negócios jurídicos que se mostrem necessários à prossecu-
ção do objecto social.

ARTIGO 6.º

Por decisão do sócio único poderão ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Mais declarou sob sua inteira responsabilidade.
I � Que não tem conhecimento de que desde o dia a que se re-

porta o balanço que serviu de base a este aumento de capital, e até
hoje, hajam ocorrido diminuições de patrimoniais que obstem ao
presente aumento.

II � Que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por
quota.

Conferi. Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, Eduardo Bebiano An-
tunes. 12115657

MARINHA GRANDE

A. E. S ADVANCED ENGINEERING SOLUTIONS, MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2170; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/011114

Certifico que entre Rui António Febra Marques e Ana Paula Es-
trela Pereira Marques, casados na comunhão de adquiridos, Avenida
das Piscinas, 24, São Pedro de Moel, Marinha Grande, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Pacto social

1.º

A sociedade adopta a denominação A. E. S  � Advanced
Engineering Solutions, Moldes, L.da, e durará por tempo indeterminado.

2.º

A sociedade tem a sede na Avenida das Piscinas, 24, no Lugar
de S. Pedro de Moel, freguesia e concelho de Marinha Grande, po-
dendo a gerência transferi-la quando o julgar conveniente, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar unidades industriais, escritórios, sucursais, filiais, agências,
delegações ou quaisquer formas de representação no território comu-
nitário ou no estrangeiro.

3.º

O seu objecto social é a indústria de moldes, indústria de trans-
formação de plásticos, estudo, projecto, desenvolvimento, criação,
representação, importação, exportação e comercialização de moldes
e peças técnicas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde às seguintes quotas: uma de 25 000 eu-
ros do sócio Rui António Febra Marques, e outra de 25 000 euros
da sócia Ana Paula Estrela Pereira Marques.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda criar ou comparticipar na criação
de novas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas socieda-
des, coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

Os sócios estão obrigados a efectuar prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital nas condições que em assembleia
geral forem estabelecidas, e deliberadas por unanimidade.

7.º

A cessão de quotas, total ou parcial entre os sócios é livre, ficando
a cessão a estranhos dependente do consentimento da sociedade.

§ 1.º No caso da sociedade autorizar a cessão, fica-lhe reservado
o direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios em segundo
lugar.

§ 2.º O sócio que pretenda ceder a sua quota deve comunicar por
escrito esta sua pretensão à sociedade e aos demais sócios, por car-
ta registada com aviso de recepção, devendo a sociedade no prazo
de 15 dias notificar o cedente, também por carta registada, se auto-
riza a cessão e se pretende exercer o direito de preferência. No mes-
mo prazo devem os sócios exercer o seu direito de preferência.

§ 3.º Se a sociedade no prazo referido no parágrafo anterior nada
disser, presume-se que autoriza a cessão e renuncia ao direito de
preferência, o mesmo se passando com os sócios quanto ao direito
de preferência que lhes assiste

8.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, ficar a cargo dos sócios, os quais
ficam desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, é bas-
tante a assinatura de apenas um gerente.

9.º

A sociedade poderá amortizar as quotas de qualquer dos sócios,
quando tiverem sido arrestadas ou penhoradas ou por qualquer for-
ma envolvidas em processo judicial, incluindo o de inventário fa-
cultativo, ou quando o respectivo sócio tenha sido condenado por
crime de furto, roubo, abuso de confiança, falência ou insolvência
ou por qualquer acto ou facto manifestamente cometido em prejuízo
da sociedade ou incompatível com os interesses desta.

10.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição, pu-
blicações e registo; de compra de veículos automóveis e de bens
imóveis; e aquisição de equipamento e despesas de manutenção do
giro comercial, até ao registo definitivo, efectuadas pelos gerentes.

Conferido, está conforme.

27 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 16996437

O TRANSMONTANO � CAFÉ � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 627; identificação de pessoa colectiva n.º 501643567; data da
apresentação: 011109

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferido, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 16996607

FÉLIX FILIPE & FILHOS � RECICLAGEM
E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2158; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/011023

Certifico que José Manuel Mendes Brites casado com Raquel de
Jesus Pires, na comunhão de adquiridos, Rua 1.º de Maio,
Amieirinha, Marinha Grande; Maria Elvira Simões Filipe Costa
casada com António José Freitas dos Santos Costa, na comunhão
de adquiridos, Rua dos Guilhermes, Amieirinha; e Félix Bento
Felipe, viúvo, Rua 1.º de Maio, Amieirinha, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Félix Filipe & Filhos �
Reciclagem e Valorização de Resíduos, L.da
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2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua 1.º Maio, 15, no lugar de
Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outra
forma de representação social, em qualquer parte do território na-
cional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na seguinte actividade: retomador de
sucatas e reciclagem e valorização de resíduos não perigosos.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, equivalente a 1 002 410$, dividido em três quotas;
duas iguais, do valor nominal de 500 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios, José Manuel Mendes Brites e Maria Elvira Simões
Filipe Costa, e uma do valor nominal de 4000 euros, pertencente ao
sócio Félix Bento Felipe.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas
a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não ceden-
tes, em segundo lugar.

6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, dispensada de cau-
ção, com ou sem remuneração, conforme for deliberado, será confia-
da aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos

e contratos, com a assinatura do gerente Félix Bento Felipe, ou com
as assinaturas conjuntas de dois dos restantes gerentes.

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 dada em

penhor, sem o consentimento prévio da sociedade;
c) Em caso de insolvência ou falência do sócio titular;
d) Quando a quota tenha sido transmitida sem prévio consenti-

mento da sociedade;
e) No caso de separação de pessoas e bens, separação de facto ou

divórcio de qualquer dos sócios.
2 � Em caso de amortização, o preço da quota será o que resul-

tar do balanço a que se proceda para o efeito, aprovado em assem-
bleia geral, devendo ser pago conforme deliberação a tomar em cada
caso.

8.º

É livre a divisão de quotas pelos herdeiros dos sócios, devendo
estes designar um entre eles que, perante a sociedade, a todos repre-
sente enquanto se mantiver a indivisão.

9.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
5 vezes do valor do capital social, exigíveis mediante deliberação da
assembleia geral.

10.º

As reuniões serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios com antecedência mínima de 15 dias, salvo nos casos em que
a lei exija outras formalidades e prazo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado em nome da sociedade, a fim de custear as
despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equi-
pamentos e instalação da sede social e a adquirir para esta quais-
quer bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automó-
veis, incluindo por contratos leasing, bem como comprar e tomar de
arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos

os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferido, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 16995660

SANDROGLASS � TRANSFORMAÇÃO DE VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 2128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/010903

Certifico que entre Sandro José Rosa Matias, solteiro, maior,
Guarda Nova, Marinha Grande, Noel José de Sousa Matias e Alice
de Jesus Rosa Matias casada na comunhão de adquiridos, Guarda
Nova, Marinha Grande, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de SANDROGLASS �
Transformação de Vidro, L.da

2.º

A sociedade tem a sede na Rua Fernando Alvarez Baridó, 56, no
lugar de Guarda Nova, freguesia e concelho de Marinha Grande.

§ único. A sociedade por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências,
delegações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de represen-
tação da sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na transformação e acabamento de pe-
ças em vidro e comercialização de peças em vidro.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
6000 euros e representa-se por três quotas, sendo uma quota de
3000 euros do sócio Sandro José Rosa Matias e duas quotas iguais
de 1500 euros, uma de cada um dos sócios Noel José de Sousa
Matias e Alice de Jesus Rosa Matias.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto destas sociedades, coincida ou não,
no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 80 000 000 euros.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em

primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de prefe-
rência.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judi-
cial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à or-
dem de quem de direito, do valor da quota apurado segundo balan-
ço a efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ain-
da, a criação de uma ou mais quotas para alienação, a terceiros.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remu-
neração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos
sócios, desde já nomeados gerentes.
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2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Conferido, está conforme.

10 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 16994647

XF � COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1716; identificação de pessoa colectiva n.º 504553682; inscri-
ção n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 6 e
7/010926

Certifico que foi feito o registo de designação dos membros dos órgãos
de administração e fiscalização, tendo sido designados: Administrador
único: Francisco José Custódio de Morais Font; Fiscal único: Luís Filipe
Vicente Pinto (Revisor Oficial de Contas); Suplente: Leal & Carreira
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. Prazo: triénio 2001/2003.
Data: 31 de Março de 2001.

Mais certifico que foi aumento o capital para 10 024 100$ e feita
a redenominação do capital social, tendo em consequência o ar-
tigo 4.º do contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito é de 50 000 euros e está
dividido em 5000 acções com o valor nominal de 10 euros cada uma.

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

Conferido, está conforme.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 16995520

PENICHE

ALEXANDRE GOMES DELGADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1145;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/011026

Certifico, que entre Alexandre Gomes Delgado casado com Ma-
ria Albertina Conceição Santos Delgado, na comunhão geral, Paulo
Alexandre Santos Delgado, solteiro, maior, e Guida Maria Santos
Delgado, solteira, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos
termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alexandre Gomes Delgado &
Filhos, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua Luís de Camões, 14, no lu-
gar de Casais Brancos, freguesia de Atouguia da Baleia, concelho
de Peniche, ficando desde já a gerência autorizada a deslocar a sede
social para qualquer outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto social da sociedade é a carpintaria e marcenaria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros dividido em três quotas, sendo uma quota no valor de
2500 euros, pertencente ao sócio Alexandre Gomes Delgado, uma
quota no valor de 1250 euros pertencente ao sócio Paulo Alexandre
Santos Delgado e outra quota no valor de 1250 euros pertencentes
à sócia Guida Maria Santos Delgado.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme vier
a ser aprovado em assembleia geral, pertence a todos os sócios os
quais ficam, desde já, nomeados gerentes.

1 � Não é permitido aos gerentes usar a denominação social em
letras de favor, fianças, abonações e outros actos ou contrato alheios
à sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois dos ge-
rentes sendo sempre obrigatória a do gerente Alexandre Gomes
Delgado.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas mediante carta registada
dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14639297

CONSTROIBOLHOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1146;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/011026

Certifico, que entre Luís António Santos Ribeiro e mulher Luísa
Maria Pires Rocha Ribeiro, casados na comunhão geral, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma CONSTROIBOLHOS � Sociedade
de Construção Civil, L.da, e vai ter a sua sede na Rua 1.º de Dezem-
bro, 7, no lugar de Bolhos, da freguesia de Atouguia da Baleia, do
concelho de Peniche.

§ único. Por deliberação da gerência a sociedade pode transferir
a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir, encerrar ou transferir dentro do território nacional
ou no estrangeiro, outros estabelecimentos, ou outras formas de re-
presentação social.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 3700 eu-
ros, pertencente ao sócio Luís António Santos Ribeiro e outra de
1300 euros, pertencente à sócia Luísa Maria Pires Rocha Ribeiro.

4.º

A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remune-
ração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, será exer-
cida por ambos os sócios, Luís António Santos Ribeiro e Luísa
Maria Pires Rocha Ribeiro.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, para a representar em juízo ou fora dele é necessária e sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14639300

FEITEIRA & MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 374;
identificação de pessoa colectiva n.º 501414410; data da apresen-
tação: 010621

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000,
da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14638100
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GALIFÕES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1144;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/011026

Certifico, que entre César Marques de Sousa Luís casado com Eugénia
Maria da Conceição Santos Luís, na comunhão de adquiridos, e Carlos
João Marques Luís, casado com Sílvia Ramos de Almeida Luís, na
comunhão de adquiridos foi constituída a sociedade em epígrafe, nos
termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Galifões � Construção Civil, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Outeiro, 64, em Ferrel,
freguesia de Ferrel, concelho de Peniche, ficando desde já a gerên-
cia autorizada a deslocar a sede social para qualquer outro local do
mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto social da sociedade é a construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros cada,
pertencentes a cada um dos sócios César Marques de Sousa Luís e
Carlos João Marques Luís.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme vier
a ser aprovado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios os
quais ficam, desde já, nomeados gerentes.

1 � Não é permitido aos gerentes usar a denominação social em
letras de favor, fianças, abonações e outros actos ou contratos alheios
à sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de ambos os
gerentes.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas mediante carta registada
dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14639343

RESTAURANTE MEIA � VIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 715;
identificação de pessoa colectiva n.º 503089206; inscrição n.º 3 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e datas das
apresentações: 2 e 3/010730 e 011001.

Certifico, que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumen-
tado de 600 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência sido al-
terado o contrato de sociedade quanto ao artigo n.º 3 o qual ficou
com a seguinte nova redacção:

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
quatro quotas iguais de 1250 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Graciete Marques
Dinis. 14639483

COFRAGENS � CAETANO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1141;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/011023

Certifico, que entre Romão Oliveira Ferreira casado com Hortense
Umbelina Santos Martins Ferreira, na comunhão de adquiridos, Joa-
quim David Rocha Caetano solteiro, maior, e Bruno Alexandre
Martins Ferreira, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Cofragens � Caetano & Ferreira, L.da,
que tem a sua sede na Rua de Santo António, 43, no lugar de
Bolhos, freguesia da Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.

2.º

O objecto social consiste em cofragens de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma no valor no-
minal de 2500 euros, pertencente ao sócio Joaquim David Rocha
Caetano e duas no valor nominal de 1250 euros, uma de cada um
dos sócios, Romão Oliveira Ferreira e Bruno Alexandre Martins
Ferreira.

4.º

A administração e representação da sociedade incumbem à gerência,
cujos membros podem ser escolhidos de entre os sócios e estranhos à
sociedade, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

§ 1.º Os gerentes ficam dispensados de caução e serão remunera-
dos ou não conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes,
sendo a do gerente Joaquim David Rocha Caetano sempre obriga-
tória.

§ 3.º Os gerentes não podem obrigar a sociedade em fianças, sub-
fianças, letras de favor e quaisquer outros actos estranhos aos ne-
gócios sociais.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida entre
os sócios; a estranhos depende do consentimento da sociedade, que
terá direito de preferência em primeiro lugar e os sócios em segundo.

6.º

Mediante deliberação da assembleia geral, por unanimidade dos
sócios, podem ser-lhes exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 15 000 euros.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
14639270

POMBAL

LICY MUSIC � SOM E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2187;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/010927

Unificação de quotas e aumento de capital
com alteração parcial do pacto social

No dia 22 de Maio de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceram como outorgantes:

1.º Rafael Freire Carrasqueira, número de identificação fiscal
212013963, solteiro, maior, natural da Bélgica, residente na Rua
Professor Mota Pinto, lote 3, 45, 1.º direito, freguesia, concelho e
cidade de Pombal; e

2.º Liliana dos Santos Lopes, número de identificação fiscal
231983786, solteira, maior, natural da freguesia de Coimbra (Sé
Nova), concelho de Coimbra, residente na Rua Santiago Remessa,
sem número, freguesia de Santiago de Litém, concelho de Pombal.
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Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 10634527, de 7 de Abril de 1997 e
11823390, de 3 de Maio de 1996, emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes: que ele primeiro outorgante é o único
sócio e gerente da sociedade comercial por quotas, que gira sob a
firma Licy Music � Som e Imagem, L.da, identificação de pessoa
colectiva n.º 504368036, com sede na Rua Professor Mota Pinto,
47, freguesia, concelho e cidade de Pombal, matriculada na
competente Conservatória do Registo Comercial sob o n.º 2187, com
o capital social, integralmente realizado e registado, de 400 000$,
distribuído por duas quotas iguais dos valores nominais de 200 000$,
cada, ambas pertencentes a ele sócio Rafael Freire Carrasqueira.

Que esta sociedade foi constituída por escritura outorgada neste
Cartório Notarial, no dia 4 de Dezembro de 1998, iniciada a fls. 110,
do respectivo Livro de Notas n.º 14-A.

Que, pela presente escritura, ele primeiro outorgante unifica aque-
las duas quotas que possui na identificada sociedade numa única do
valor nominal de 400 000$.

Que, ambos, por esta mesma escritura, deliberam e procedem ao
seguinte:

a) Elevam o capital desta sociedade de 400 000$ para 1 002 410$,
sendo o aumento de 602 410$ realizado em numerário e subscrito
por ele sócio, com cuja quantia reforça a sua quota e ainda pela
segunda outorgante, que se admite como nova sócia e pela forma
seguinte:

101 205$ pelo sócio Rafael Freire Carrasqueira; e
501 205$ pela outorgante Liliana dos Santos Lopes.
b) Concomitantemente alteram o pacto social quanto ao capital,

efectuando a alteração da denominação do mesmo capital para eu-
ros, alterando-o ainda quanto aos artigos 2.º e 4.º, pelo que os arti-
gos 2.º, 3.º e 4.º passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de discos, cd,
cassetes de som e imagem, acessórios musicais, equipamentos de som
e imagem, brindes publicitários, bibliografia especializada e activida-
des de bar e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Rafael Freire Carrasqueira e Liliana dos Santos Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado,
mantendo-se nomeado gerente o sócio Rafael Freire Carrasqueira e
sendo nomeada gerente, a partir de hoje, a sócia Liliana dos Santos
Lopes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
13388720

MADEIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2920;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/010920

Cessões de quotas, unificações e aumento de capital
com alteração parcial do contrato

No dia 11 de Maio de 2001, no Cartório Notarial de Marinha
Grande, perante mim, Maria Delmira Marques dos Santos Neves,
notária do mesmo Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Joaquim Antunes Jaulino, e esposa Maria Antunes da Mota
casados sob o regime da comunhão geral, naturais da freguesia de
Vermoil, concelho de Pombal, residentes em Meirinhas, Pombal;
contribuintes fiscais n.os 117000426 e 117000418;

2.º Maria Elisabete da Mota Antunes e marido Paulo José Pri-
mitivo Ruivo, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
ela natural da freguesia de Vermoil, concelho de Pombal e ele da
freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria, residen-
tes na Avenida Nossa Senhora de Fátima, Leiria; contribuintes fis-
cais n.os 194736954 e 183823656;

3.º Celso da Mota Antunes casado sob o regime da comunhão
geral com Isabel Oliveira Antunes, natural da dita freguesia de Ver-
moil, residente em Meirinhas, Pombal; contribuinte fiscal
n.º 200578685;

4.º Odete Maria Duarte Oliveira, viúva, natural de França, resi-
dente em Meirinhas, Pombal, a qual outorga na qualidade de repre-
sentante legal de seus filhos:

Inês de Oliveira Jaulino e João Paulo Oliveira Jaulino, ambos
solteiros, menores, naturais da freguesia de Meirinhas, concelho de
Pombal e consigo residentes; contribuintes fiscais n.os 207685428 e
207685410, respectivamente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
E foi dito: que os primeiros, segunda, terceiro e representados da

quarta outorgantes são os únicos actuais sócios da sociedade comer-
cial por quotas: Madeira & Santos, L.da, com sede na Rua Dr. Pires
de Carvalho, Lousã, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Lousã sob o n.º 310, com o capital social de 7 000 000$,
pessoa colectiva n.º 501243895.

Neste capital o primeiro detém uma quota de 700 000$, a segun-
da e o terceiro, cada um, uma quota de 2 100 000$ e os representa-
dos da quarta, em comum e partes iguais, uma quota de 2 100 000$
a qual veio à sua posse pelo Inventário Obrigatório n.º 2/92 Pom-
bal, ocorrido por óbito de seu pai, Paulo Joaquim Antunes Jaulino,
titular de tal quota.

Todas estas quotas estão totalmente vencidas.
Que, assim, pela presente escritura procedem aos seguintes actos:
a) O primeiro outorgante divide a sua quota de 700 000$ � que

tem o valor real contabilístico de inferior montante � em duas no-
vas quotas, de 350 000$, cada.

E, ele e sua esposa cedem, pelo valor nominal, que já receberam,
uma a cada um dos segunda e terceiro outorgantes.

Consequentemente, ele, cedente, renuncia à gerência.
Disseram os segunda e terceiro outorgantes que, respectivamente,

aceitam as presentes cessões.
b) E estes cessionários de imediato procedem à unificação das

quotas que detém, ficando cada um com uma quota de 2 450 000$.
c) E os actuais sócios procedem ao aumento de capital da socie-

dade em referência de 7 000 000$ para 10 224 582$, cifrando-se tal
aumento em 3 224 582$, em dinheiro, já entrado na caixa social,
subscrito pelos sócios, que, assim, reforçam as suas quotas, pela
seguinte forma:

958 194$, por cada um dos sócios Maria Elisabete da Mota An-
tunes e Celso da Mota Antunes � sendo dinheiro próprio da pri-
meira � ficando, cada um, com uma quota no valor nominal de
3 408 194$;

1 308 194$, pelos representados sócios Inês de Oliveira Jaulino
e João Paulo Oliveira Jaulino, ficando com uma quota comum de
3 408 194$.

E de imediato redenominam o capital, pelo que, aplicando a taxa
de conversão em vigor, tal capital passa a 51 000 euros e as quotas
a 17 000 euros, cada.

Consequentemente o corpo do artigo 3.º do contrato social passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Corpo

O capital social é de 51 000 euros e corresponde à soma de três
quotas de 17 000 euros, cada, uma de cada um dos sócios, Maria
Elisabete da Mota Antunes e Celso da Mota Antunes e uma, comum,
dos sócios Inês de Oliveira Jaulino e João Paulo Oliveira Jaulino.

Alteram ainda o teor dos artigos 1.º e 4.º pela seguinte forma:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Madeira & Santos, L.da e tem a sua
sede no lugar e freguesia de Meirinhas, concelho de Pombal.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Maria
Elisabete da Mota Antunes e Celso da Mota Antunes � detentor de
capacidade profissional � já nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade basta a assinatura dos dois gerentes.

E disseram ainda: que as entradas referentes a este aumento de
capital estão realizadas não sendo exigidas por lei ou pelo contrato
a realização de outras entradas.

Pelo marido da segunda outorgante foi dito: que confirma a pro-
veniência do dinheiro utilizado pela mesma neste aumento.

Assim o disseram e outorgaram.
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Preveni os outorgantes de que devem registar estes actos na com-
petente Conservatória no prazo de 3 meses a contar de hoje.

Arquivo: certidão comercial.
Exibiram: a) Balanço anual e acta de sua aprovação;
b) Certificado de capacidade profissional do sócio gerente Celso

Mota Antunes, emitido pela Direcção Geral de Transportes Terres-
tres em 13 de Julho de 1999;

c) O certificado de admissibilidade de mudança de sede emitido em
5 de Abril de 2001, pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas.

Foi hoje cobrado o selo devido por este acto no montante de
5000$.4

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
13374605

SOCONDICAL � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2923;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/010925.

Sociedade

No dia 17 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial de Nazaré,
perante mim, Saulo Emanuel Pestana e Mota Tavares, notário inte-
rino, deste cartório, compareceram:

1.º Manuel dos Santos Ferreira, casado com Irene Ferreira Gas-
par dos Santos, sob o regime da comunhão de adquiridos, número
de identificação fiscal 120580110.

2.º Diogo de Oliveira Botas, casado com Alda Maria Tomás da
Mota Oliveira, sob o regime da comunhão de adquiridos, número de
identificação fiscal 120920263

Ambos naturais da freguesia de Vermoil, concelho de Pombal,
onde residem em Outeiro da Ranha, freguesia dita de Vermoil.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade respectivamente n.º 4378893 de 1 de Junho de 1995 e
4321248 de 4 de Novembro de 1998, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa..

E por eles foi dito.
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma SOCONDICAL � Sociedade
Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua Fernandes Tomás, 29,
Outeiro da Ranha, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção, compra e venda dos
adquiridos para esse fim.

3.º

1 � O capital social, realizado em dinheiro, apenas quanto a
metade, é de 49 879 euros e 769 cêntimos e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 24 939 euros e 90 cêntimos, pertencentes uma
a cada um dos sócios.

2 � A restante metade do capital social será realizado no prazo
de 6 meses a contar de hoje.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais ge-
rentes sócios u não sócios, a nomear em assembleia geral, ficando
desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura dos dois gerentes.
3 � Incluem-se nos poderes de gerência a compra e a venda de

quaisquer bens móveis incluindo veículos automóveis.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
quíntuplo do capital social.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos a sociedade em primeiro lugar e
os sócios não cedentes em segundo lugar gozam do direito de pre-
ferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, incluída em

massa falida ou insolvente ou for objecto de qualquer outro proce-
dimento judicial que possa conduzir à sua alienação;

c) Quando em partilha por divórcio ou separação judicial a quota
deixar de pertencer totalmente ao sócio;

d) Quando a quota seja cedida com violação das regras do con-
sentimento e as da preferência estabelecidas no artigo 6.º

2 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo
porém, os sócios deliberar, posteriormente, que sejam criadas uma
ou várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns
sócios ou a terceiros.

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

Disseram ainda. Que a sociedade assume desde já todas as des-
pesas efectuadas com a sua constituição, incluindo as da presente
escritura, publicações e registo, ficando os gerentes desde já autori-
zados a levantar da conta aberta em nome da sociedade na agência
de Meirinhas/Pombal da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo
a importância necessária para esses fins e outras despesas de insta-
lação.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388533

MECO RODAS � ASSISTÊNCIA, REPARAÇÕES
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1741;
identificação de pessoa colectiva n.º 503660094; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/010914.

Certifico que foi efectuado o registo de outras alterações: Mudou
a sede para E. N. 109, Matos do Carriço, Carriço, Pombal.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix.) 13374915

ESTOROCAIXA � MONTAGEM E COMERCIALIZAÇÃO
DE CAIXAS DE ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2908;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/010912.

Contrato de sociedade

No dia 11 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licencia-
da Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal., notária deste
cartório, compareceram como outorgantes:

Manuel Fernando Ferreira, número de identificação fiscal
176554360, e mulher, Natalina Ferreira Santos, número de identifi-
cação fiscal 195251210, casados sob o regime de comunhão de
adquiridos, naturais ele de França e ela da freguesia de Santiago de
Litém, concelho de Pombal, residentes na Rua do Alto, 20, Lugar
de Palhaça, freguesia de S. Simão de Litém, concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade n.º 8239529, de 27 de Agosto de 1999 e 10937984,
de 11 de Novembro de 1998, emitidos o primeiro pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa e o segundo pelo Centro Emissor de
Lisboa (MNE).

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Estorocaixa � Montagem e
Comercialização de Caixas de Estores, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Alto, 20, Lugar de
Palhaça, freguesia de S. Simão de Litém, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a montagem e comercialização de caixas
de estores, avicultura, produção de ovos e sua comercialização.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros (equivalente a 3 007 230$) e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
7500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel
Fernando Ferreira e Natalina Ferreira Santos.

§ único. Cada um dos sócios realizou 50% da sua quota em di-
nheiro, devendo realizar os restantes 50%, também em dinheiro, no
prazo de 1 ano.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374834

CASA DE REPOUSO DA LADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2915;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/010914.

Contrato de sociedade

No dia 14 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licencia-
da Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal., notária deste
cartório, compareceram como outorgantes:

Olinda da Silva Palhais, número de identificação fiscal
136733409 e marido, José dos Santos Pascoal, número de identifi-
cação fiscal 136733417, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, naturais ela da freguesia de Almagreira, concelho de
Pombal, naquela primeira residente na Rua da Fonte, 8, Sítio da
Ladeira, Lugar de Assanha da Paz.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.º 4476633, de 25 de Setembro de
1996 e 4345229, de 28 de Setembro de 1995, emitidos pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa de Repouso da Ladeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Cavadas, sem nú-
mero, Sítio da Ladeira, Lugar de Assanha da Paz, freguesia de
Almagreira, concelho de Pombal.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras, formas locais
de representação em qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de lar para pessoas
idosas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Olinda da Silva Palhais e José dos
Santos Pascoal.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio José dos
Santos Pascoal.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, bem
como comprar e tomar de arrendamento bens imóveis, necessários
à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definiti-
vo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13375423

JASSIAGRO � PRODUTOS PARA AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2058;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/010918.

Aumento de capital social
Com alteração parcial do pacto social

No dia 13 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licencia-
da Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal., notária deste
cartório, compareceram como outorgantes:

Fernando Luís Gaspar Couto e mulher Idalina da Conceição Fer-
reira Couto.

Que, pela presente escritura, deliberam e procedem ao seguinte:
A) Elevam o capital da sobredita sociedade de 400 000$ para

1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$, realizado em numerário
e subscrito por ambos os sócios, na proporção das suas quotas e com
cuja quantia cada sócio reforça a sua quota;
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B) Concomitantemente alteram o pacto social quanto ao capital
fazendo a alteração da denominação do mesmo capital para euros
alterando-o ainda quanto ao artigo 2.º, pelo que o artigo 2.º e proémio
do artigo 3.º, passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros � Táxi, comércio a
retalho de produtos conexos à agricultura, sementes, adubos, rações,
plantas, pesticidas e fitofarmacêuticos; comércio de artigos de deco-
ração e papelaria e minimercado

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando
Luís Gaspar Couto e Idalina da Conceição Ferreira Couto.

Que o dinheiro subscrito no ora operado aumento já deu entrada
na caixa social e não é exigível pela lei, pelo contrato ou pela deli-
beração a realização de outras entradas.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13375474

KASTEEL � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2929;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/011008.

Certifico que Adérito dos Santos Silva, solteiro, maior, natural de
Vale das Moitas, freguesia de Mata Mourisca, concelho de Pombal,
nacionalidade Portuguesa, residente na Rua Principal, 2, lugar de Vale
das Moitas, freguesia de Mata Mouriscas, concelho de Pombal, bilhete
de identidade n.º 11109454, datado de 5 de Junho de 1998, emitido
pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, identificação fiscal
n.º 207333106, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, com
a identificação de pessoa colectiva n.º 505801035 que se rege pelas
seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação KASTEEL � Comércio de
Vestuário, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua de Santa Lu-
zia, Pombal Shopping, 1, 49, freguesia e concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comercialização de
vestuário, calçado e acessórios; pronto-a-vestir.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388673

CONFORVILLAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2926;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/010928.

Certifico que no dia 28 de Setembro de 2001, no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, perante mim,
licenciado José João da Silva Guerreiro, notário do cartório, compa-
receram como outorgantes:

1.º Vítor Filipe Ribeiro Nunes, contribuinte fiscal n.º 214650405,
solteiro, maior, natural de França, com residência habitual na Tra-
vessa Rechio, na aldeia de Vérigo, freguesia de Pelariga, concelho
de Pombal;

2.º José Gomes Barbosa, contribuinte fiscal n.º 175953651, casado
no regime da comunhão geral de bens com Marina Ilona Gomes
Barbosa, natural de Malange, Angola, de nacionalidade alemã, com
residência habitual na Quinta da Laura, no sítio de Cabeça da Câ-
mara, freguesia de São Sebastião, concelho de Loulé.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade respectivamente n.os 10832629, emitido em
3 de Abril de 1998 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa
e 6135030372, emitido em 29 de Abril de 1999 na Alemanha, em
Wiesensteig.

E pelos outorgantes foi declarado que entre si celebram um con-
trato de sociedade comercial por quotas que vai reger-se pelas cláu-
sulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONFORVILLAS � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de Rechio, na al-
deia de Vérigo, freguesia de Pelariga, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil. Compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 000 euros (equivalente a 2 405 784$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até quatro vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Vítor Filipe Ribeiro
Nunes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388550

SILVA DIAS & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2925;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/010928.

Certifico que no dia 24 de Setembro de 2001, no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante
mim, licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal,
notária deste cartório compareceram como outorgantes:

1.º Célia Maria da Silva Dias Monteiro, contribuinte fiscal
n.º 197224407, casada com Rui Manuel dos Santos Monteiro, sob
o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Ver-
moil, concelho de Pombal, residente na Rua de Vale das Figueiras,
11-A, lugar e freguesia de Meirinhas, concelho de Pombal; e

2.º Licínia Maria da Silva Dias, contribuinte fiscal n.º 190364122,
solteira, maior, natural da referida freguesia de Vermoil, residente na
Rua de Vale das Figueiras, 13, referido lugar e freguesia de
Meirinhas.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
respectivos bilhetes de identidade n.os 8462239, de 22 de Março de
2000, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa e Carta
de Condução C-415802, emitida em 14 de Março de 1989, pela
Direcção de Viação do Centro.

Disseram as outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social, constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Silva Dias e Monteiro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vale das Figueiras,
11-A, lugar e freguesia de Meirinhas, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de lar de terceira ida-
de, ginásio e piscina.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 3500 eu-
ros pertencente à sócia Célia Maria da Silva Dias Monteiro; e uma
de 1500 euros pertencente à sócia Licínia Maria da Silva Dias.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis e imóveis, designadamente
equipamentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing
e ALD, necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos prati-
cados pela gerência nesse período, logo que definitivamente matri-
culada.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388584

MANUEL DA SILVA RODRIGUES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2924;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010928.

Certifico que no dia 27 de Setembro de 2001, no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante
mim, licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal,
notária deste cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel da Silva Rodrigues, contribuinte fiscal n.º 180899198,
casado com Ginette Blanche Rolande Joly, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, natural da freguesia de Albergaria dos Doze,
concelho de Pombal; e

2.º Matthieu Manuel Rodrigues, contribuinte fiscal n.º 219649456,
solteiro, maior, natural de França.

Os outorgantes são ambos residentes na Travessa de Luís de Ca-
mões, sem número de polícia, lugar de Vale de Pomares, dita fre-
guesia de Albergaria dos Doze.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 4085459, de 4 de Janeiro de 1994 e
11628911, de 16 de Fevereiro de 2001, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel da Silva Rodrigues &
Filho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de Luís de Camões,
sem número de polícia, lugar de Vale de Pomares, freguesia de Al-
bergaria dos Doze, concelho de Pombal.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas;
compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim; e comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas
iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada pertencentes uma a
cada um dos sócios, Manuel da Silva Rodrigues e Matthieu Manuel
Rodrigues.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e
ALD, bem como comprar e tomar de arrendamento bens imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu re-
gisto definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388541

ARUNTEC � ISOLAMENTOS E TECTOS FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2917;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010918.

Certifico que no dia 17 de Setembro de 2001, no Cartório No-
tarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante
mim, licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal,
notária deste cartório, compareceram como outorgantes: Fernando
Jorge da Costa Rodrigues, contribuinte fiscal n.º 208598243, e mu-
lher, Anabela de Jesus Santos Rodrigues, contribuinte fiscal
n.º 197898165, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais ele da freguesia de Coimbra, Sé Nova, concelho de Coim-
bra e ela de França, residentes na Rua do Centro, sem número de
polícia, lugar de Casal de Fernão João, freguesia e concelho de
Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 10447510, de 25 de Maio de 2000 e
10328616, de 12 de Outubro de 2001, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARUNTEC � Isolamentos e
Tectos Falsos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Centro, sem número
de polícia, lugar de Casal Fernão João, freguesia e concelho de
Pombal.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderá criar sucursais, filiais, agências, ou outras formas
locais de representação em qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de instala-
ção e comercialização de isolamentos e tectos falsos e outros
artigos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Fernando Jorge da Costa Rodrigues
e Anabela de Jesus Santos Rodrigues.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e
tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos
fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

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

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13375431

REBOFERSAN � REBOCO PROJECTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2945;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/011018.

Certifico que no dia 11 de Outubro de 2001, no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante
mim, licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal,
notária deste cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Vítor Manuel Valente dos Santos, contribuinte fiscal
n.º 180487256, casado com Cristina Maria Gaspar Marques dos
Santos, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia de Vermoil, concelho de Pombal, onde reside no lugar de Ou-
teiro da Ranha, Rua do Centro, 52; e

2.º Emanuel Gaspar Ferreira, contribuinte fiscal n.º 185182295,
casado com Elísa Maria Mira Letra Ferreira, sob o regime da co-
munhão de adquiridos, natural da dita freguesia de Vermoil, onde
reside no lugar de Outeiro da Ranha, Rua das Cinco Vilas, 49.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 8323812, de 20 de Abril de 1999 e
10526849, de 7 de Outubro de 2001, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REBOFERSAN � Reboco
Projectado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Centro, 52, lugar de
Outeiro da Ranha, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na aplicação de rebocos projec-
tados e aplicação de tijolo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Vítor Manuel Valente dos Santos e
Emanuel Gaspar Ferreira.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, poderão os
gerentes, sem necessidade de deliberação dos sócios, comprar, ven-
der, dar ou tomar de arrendamento imóveis, dar ou tomar de tres-
passe quaisquer estabelecimentos, comprar, vender ou locar quais-
quer bens móveis.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388851

PEDROPAV � BETONILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2936;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011012.

Certifico que no dia 11 de Outubro de 2001, no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante
mim, licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal,
notária deste cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Catarina de Jesus Pedrosa, identificação fiscal n.º 213372622; e
2.º Paulo Manuel Monteiro Pedrosa, contribuinte fiscal

n.º 201632551.
Os outorgantes são ambos solteiros, maiores, naturais de França

e da freguesia de Mata Mourisca, concelho de Pombal, respectiva-
mente, residentes no lugar de Ratos, Rua dos Ratos, 3.º, referida
freguesia de Mata Mourisca.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 11101572, de 14 de Setembro de
1999, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa e Carta
de Condução C-481170, emitida pela Direcção Geral de Viação
Centro, em 20 de Março de 1992.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PEDROPAV � Betonilhas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 21, lugar de
Foz, freguesia de Mata Mourisca, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de bombagem de beto-
nilha e enchimento de betão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Catarina de Jesus Pedrosa e Paulo
Manuel Monteiro Pedrosa.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388762

SOTAIPINS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2939;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011016.

Certifico que no dia 15 de Outubro de 2001, no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante
mim, licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal,
notária deste cartório, compareceram como outorgantes: Maria Soares
da Silva, identificação fiscal n.º 126398470 e mulher, Angelina
Domingues dos Santos, contribuinte fiscal n.º 202623548, casados
sob o regime de comunhão de adquiridos naturais ele da freguesia
de Mata Mourisca e ela da freguesia de Carnide, ambas concelho
de Pombal, residentes na Rua dos Taipins, 15, lugar de Helenos,
freguesia da Ilha, concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 4489258, de 10 de Novembro de
1997 e 10475425, de 9 de Julho de 1996, emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOTAIPINS � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Taipins, 15, lugar
de Helenos, freguesia de Ilha, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra, venda e permuta de bens imóveis, revenda dos adquiridos
para esse fim; e comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Manuel Soares da Silva e Angelina
Domingues dos Santos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 50 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição
fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388797

IRENE GASPAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2903;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/010910.

Certifico que Irene Regina Gaspar, solteira, maior, natural de
Coimbra, freguesia de Sé Nova, concelho de Coimbra, nacionalidade
portuguesa, residente na Rua Principal, sem número de polícia, lu-
gar de Estrada de Anços, freguesia de Redinha, concelho de Pom-
bal, portadora do bilhete de identidade n.º 11109796, datado de
19 de Novembro de 1999, emitido pelo Arquivo de Identificação de
Lisboa, contribuinte fiscal n.º 211168920, constitui uma sociedade
unipessoal por quotas, com o contribuinte fiscal n.º 505660229 que
se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Irene Gaspar, Unipessoal, L.da

e tem a sua sede na Rua de Santa Luzia, Centro Comercial Pombal
Shopping, loja 2.31/2.35, 1.º piso, freguesia e concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio de vestuá-
rio e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.
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ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente ao décu-
plo do capital social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374753

DAVIPOUSA � CARPINTARIA E ASSENTAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2902;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/010910.

Certifico que no dia 10 de Outubro de 2001, no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante
mim, licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal,
notária deste cartório, compareceram como outorgantes: Maria de
Fátima Pereira Domingues, contribuinte fiscal n.º 178869945, e
marido, José David dos Santos Pereira, contribuinte fiscal
n.º 170924548, casados sob o regime de comunhão de adquiridos,
naturais ela da freguesia de Carnide, concelho de Pombal e ele da
freguesia e concelho de pombal, naquela primeira residentes no lu-
gar de Valeirão, na Travessa dos Sousas, 2.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 9295994, de 26 de Junho de 2001 e
9961237, de 3 de Maio de 2001, emitidos pelos Serviços de Identi-
ficação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DAVIPOUSA � Carpintaria e
Assentamentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa dos Sousas, 2, lu-
gar de Valeirão, freguesia de Carnide, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de carpintaria e assen-
tamento de madeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Maria de Fátima Pereira Domingues
e José David dos Santos Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeada ge-
rente a sócia Maria de Fátima Pereira Domingues.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374745

ANTÓNIO INÊS LEIRIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2901;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010910.

Certifico que no dia 7 de Setembro de 2001, no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante
mim, José Paiva Martinho, primeiro-ajudante do mesmo e no exer-
cício pleno das funções notariais, em virtude da respectiva notária,
licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, se en-
contrar de férias, compareceu como outorgante: António Inês Lei-
ria, contribuinte fiscal n.º 113432763, casado com Edite José Fer-
nando Lopes Leiria, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Alcanhões, concelho de Santarém, residente na Rua
dos Vicentes, sem número de polícia, freguesia, concelho e cidade de
Pombal.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 4765544, de 27 de Março de 1992 emitido pelos CICC
de Lisboa.

Disse o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade comercial unipessoal por quotas que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Inês Leiria, Sociedade
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua do Doutor António Vare-
la Pinto, sem número de polícia, Zona Industrial da Formiga, fre-
guesia, concelho e cidade de Pombal.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de bate chapa e pintura
de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele sócio António Inês Leiria.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio António Inês Leiria, desde
já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à socie-
dade que venham a ser por ele sócio designadas.
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2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374699

AUGUSTO NUNES FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2900;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010910.

Certifico que no dia 7 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, José
Paiva Martinho, primeiro-ajudante do mesmo e no exercício pleno das
funções notariais, em virtude da respectiva notária, licenciada Maria
Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, se encontrar de férias, com-
pareceu como outorgante: Augusto Nunes Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 118641719, casado com Maria Esmeralda Costa Soares Ferreira, sob
o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de São Se-
bastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Travessa de São
Sebastião, 21, freguesia, concelho e cidade de Pombal.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 244938, de 22 de Fevereiro de 1991 emitido pelos
CICC de Lisboa.

Disse o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade comercial unipessoal por quotas que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Augusto Nunes Ferreira,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Travessa de São Sebastião, 21,
freguesia, concelho e cidade de Pombal.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de estofador.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente a ele sócio Augusto Nunes Fer-
reira.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Augusto Nunes Ferreira,

desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374680

FINIGESSO � PROJECÇÃO DE ESTUQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2899;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010910.

Certifico que no dia 7 de Setembro de 2001, no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante
mim, José Paiva Martinho, primeiro-ajudante em exercício por mo-
tivo da respectiva notária, licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oli-
veira Marques Leal, se encontrar de férias, compareceram como
outorgantes:

1.º João Isidoro de Sousa Silva, contribuinte fiscal n.º 203262611,
casado com Cristina Sousa Rodrigues, sob o regime da comunhão
de adquiridos, natural da freguesia de Pelariga, concelho de Pom-
bal, onde é residente no lugar de Salgueiro, na Rua Principal, sem
número de polícia; e

2.º Fernando José Fernandes Ferreira, contribuinte fiscal n.º 216568382,
solteiro, maior, natural de Angola, residente na Rua de Santa Luzia, 58,
2.º, esquerdo, freguesia, concelho e cidade de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 10393454, de 13 de Setembro de
1999, e 11163579, de 14 de Dezembro de 1999, emitidos pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FINIGESSO � Projecção de
Estuques, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, sem número
de polícia, lugar de Salgueiro, freguesia de Pelariga, concelho de
Pombal.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de estuques projecta-
dos e outros serviços na área da construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
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quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, João Isidoro de Sousa Silva e Fernando
José Fernandes Ferreira.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a que não sucedam herdeiros legi-

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles , um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374672

LISBOA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2897;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/010906.

Certifico que no dia 6 de Setembro de 2001, no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante
mim, José Paiva Martinho, primeiro-ajudante do mesmo e no exer-

cício pleno das funções notariais, em virtude da respectiva notária,
licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, se en-
contrar de férias, compareceram como outorgantes: Miguel Plácido
Fernandes Lisboa da Silva, contribuinte fiscal n.º 179390759, e
marido, Paulo Dias da Silva, contribuinte fiscal n.º 180899368, ca-
sados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ela de
França e ele da freguesia de Mata Mourisca, concelho de Pombal,
residentes na Rua das Flores, 9, lugar de Água Formosa, freguesia
de Ílha, concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 9264275 de 15 de Setembro de 1998,
e 9344943, de 9 de Janeiro de 2001, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lisboa & Silva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Flores, 9, lugar de
Água Formosa, freguesia de Ílha, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
dos acabamentos na construção civil nomeadamente colocação de
ladrilhos, pavimentos, chapas, reboco, tijolos, betonilhas, acabamen-
tos em gesso e comercialização dos produtos relacionados com a
actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Miguel Plácido Fernandes Lisboa da
Silva e Paulo Dias da Silva.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374656
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SICÓLADRI � APLICAÇÃO DE PAVIMENTOS CERÂMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2898;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/070901.

Certifico que no dia 6 de Setembro de 2001, no Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim,
José Paiva Martinho, primeiro-ajudante, em exercício, por motivo da
respectiva notária, licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Mar-
ques Leal, se encontrar de férias, compareceram como outorgantes:

1.º José António Domingues Silva, contribuinte fiscal n.º 171082087,
casado com Maria da Conceição Pina Rosa da Silva, sob o regime da
comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Vila Cã, concelho de
Pombal, onde reside no lugar de Lameiros, na Rua do Pereiro, sem
número de polícia; e

2.º Manuel Ferreira Lopes, contribuinte fiscal n.º 189561548,
casado com Maria Odete Agostinho da Conceição Miranda, sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Abiul,
concelho de Pombal, onde reside no lugar da Quinta da Graça, na
Rua Principal, sem número de polícia.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 8371847, de 30 de Dezembro de
1998 e 10025284, de 7 de Setembro de 1998, emitidos pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SICÓLADRI � Aplicação de
Pavimentos Cerâmicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Pereiro, sem número de
polícia, lugar de Lameiros, freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderá criar sucursais, filiais, agências, ou outras formas
locais de representação em qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a execução de pavimentos, designa-
damente aplicação de cerâmicos e comércio de produtos relaciona-
dos com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, José António Domingues Silva e
Manuel Ferreira Lopes.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374664

ESCOLA DE CONDUÇÃO MEIRIFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2909;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/010912.

Certifico que no dia 11 de Setembro de 2001, no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante
mim, licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal,
notária deste cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Fernando António Gonçalves, contribuinte fiscal n.º 169921050,
casado com Josefina Maria Ferreira Neto Gonçalves, sob o regime da
comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Coimbra, Sé Nova,
concelho de Coimbra, residente no lugar de Ponte de Assamaça, fre-
guesia e concelho de Pombal;

2.º João Paulo Lopes Ferreira, contribuinte fiscal n.º 178643149,
casado com Carla Alexandra Torrão Pereira de Moura Ferreira, sob
o regime da comunhão de adquiridos, natural da dita freguesia de
Coimbra, Sé Nova, residente no lugar de Melga, freguesia e conce-
lho de Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 4388495, de 17 de Dezembro de
1998 e 7442315, de 6 de Agosto de 1996, emitidos pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Escola de Condução MEIRIFOR-
MAÇÃO, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 1, 26,
freguesia de Meirinhas, concelho de Pombal.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de ensino de condução
automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 2550 eu-
ros pertencente ao sócio Fernando António Gonçalves; e uma de
2450 euros pertencente ao sócio João Paulo Lopes Ferreira.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a que não sucedam herdeiros legi-

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles , um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 100 vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e forma de restituição fixadas em assembleia geral que deli-
bere o reembolso.

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

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374842

LITOAVES � AVIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2911;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010913.

Certifico que no dia 12 de Setembro de 2001, no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante
mim, licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal,
notária deste cartório, compareceram como outorgantes: Manuel
António Morgado Gomes, contribuinte fiscal n.º 181446081, e mu-
lher, Maria Helena de Sousa Ferreira Gomes, contribuinte fiscal
n.º 187712867, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais ele da freguesia de Carnide, concelho de Pombal e ela da
freguesia de Regueira de Pontes, concelho de Leiria, naquela primei-
ra residentes no lugar de Valeirão, Rua da Boavista, sem número de
polícia.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 10256987, de 18 de Junho de 1999 e
8205364, de 18 de Junho de 1999, emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LITOAVES � Aviário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Boavista, sem número
de polícia, lugar de Valeirão, freguesia de Carnide, concelho de
Pombal.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderá criar sucursais, filiais, agências, ou outras formas
locais de representação em qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de aviário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Manuel António Morgado Gomes e
Maria Helena de Sousa Ferreira Gomes.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos de leasing, e
tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos
fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374869

JAIMOBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2905;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/010910.

Certifico que no dia 10 de Setembro de 2001, no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante
mim, licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal,
notária deste cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Eduardo Jaime de Jesus Gameiro, contribuinte fiscal
n.º 104103132, e mulher Leontina Maria da Silva Abreu Gameiro,
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da
freguesia de Santiago de Litém, concelho de Pombal e ela da fre-
guesia e concelho de Pombal, residentes na Rua da Feteira, sem
número de polícia, lugar de Gaia, freguesia de Albergaria dos Doze,
concelho de Pombal que intervêm ele varão por si e ambos na qua-
lidade de legais representantes de seus filhos menores: Vítor Hugo
de Abreu Gameiro, contribuinte fiscal n.º 232532508, de 17 anos de
idade; e Pedro Miguel de Abreu Gameiro, contribuinte fiscal
n.º 232522847, de nove anos de idade, ambos naturais da dita fre-
guesia de Albergaria dos Doze e com os pais residentes.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 7094494, de 19 de Setembro de 2000 e
8714756, de 29 de Outubro de 1999, emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa, e a qualidade de legais representantes por
eles invocada através do bilhete de identidade n.º 12785297 de 7 de
Novembro de 2000, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa e Cédula Pessoal n.º 117091, 9 de Janeiro de 1992, emitido
pela Conservatória do Registo Civil de Pombal.

Disseram os outorgantes, nas qualidades em que intervêm que,
pela presente escritura, constituem entre ele outorgante varão e ora
representados menores, uma sociedade comercial por quotas que se
regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JAIMOBRA � Construção
Civil, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Feteira, sem número de
polícia, lugar de Gaia, freguesia de Albergaria dos Doze, concelho de
Pombal.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de três
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 2500 eu-
ros pertencente ao sócio Eduardo Jaime de Jesus Gameiro; e duas
iguais de 1250 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Vítor Hugo de Abreu Gameiro e Pedro Miguel de Abreu Gameiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado ge-
rente o sócio Eduardo Jaime de Jesus Gameiro.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, de-
signadamente veículos automóveis, incluindo por contratos leasing,
e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos
fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os seus actos praticados pela gerência nesse perío-
do, logo que definitivamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da vontade
negocial dos sócios e a quota subscrita por cada menor resulta de
aplicação de dinheiro do próprio menor.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374770

ARUNCLIMA � CLIMATIZAÇÕES E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2904;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/010910.

Certifico que no dia 10 de Setembro de 2001, no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante

mim, licenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal,
notária deste cartório compareceram como outorgantes:

1.º António João, contribuinte fiscal n.º 114415730, casado Ma-
ria Idália Dias Gonçalves João, sob o regime de comunhão de ad-
quiridos, natural da freguesia de Pelariga, concelho de Pombal, onde
reside no lugar de Venda da Cruz, Estrada Nacional 1, 87; e

2.º António Gonçalves João, contribuinte fiscal n.º 200045300,
solteiro, maior, natural de Moçambique, residente com o primeiro
outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 2546262, de 25 de Junho de 1998 e
10078514, de 16 de Agosto de 2000, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelo pacto
social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARUNCLIMA � Climatizações
e Canalizações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 1, 87, lu-
gar de Venda da Cruz, freguesia de Pelariga, concelho de Pombal.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, canalizações de
águas, redes de gás e esgotos, aquecimento, ar condicionado e co-
mercialização de produtos relacionados com a actividade e instala-
ções eléctricas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios António João e António Gonçalves João.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374761
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INDUSFIBRA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLIESTER, L.DA

Sede: Zona Industrial de Meires, Pelariga, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1723;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/010911.

Certifico que foi efectuado o registo de renúncia à gerência do
sócio José Manuel dos Santos Oliveira, em 9 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 13374800

ESCOLA GLOBAL � CENTRO ENSINO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1983;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/010906.

Certifico que no dia 23 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial
de Ourique, perante mim, Teresa Maria Coutinho Lopes Moreira,
respectiva Notária, compareceram como outorgantes:

1.º José Maria Ferreira das Neves, casado com Filomena Carvalho
Antunes Neves segundo o regime da comunhão de adquiridos, natu-
ral da freguesia de Abiul, concelho de Pombal, residente habitualmente
em Zambujeirão, freguesia de Loulé, São Sebastião, concelho de
Loulé, titular do bilhete de identidade n.º 4387876 emitido em 19 de
Abril de 2000, pelos Serviços de identificação Civil de Lisboa.

2.º Filomena Carvalho Antunes Neves, casada com o primeiro
outorgante segundo o indicado regime de bens e com ele residente,
natural da freguesia e concelho da Moita, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 10090651 emitido em 19 de Abril de 2000 pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa, os quais outorgam na qualidade de
únicos sócios e gerente da sociedade comercial por quotas
denominada: ESCOLA GLOBAL � Centro Ensino e Formação
Profissional, L.da, com sede em Portela do Fojo, freguesia de Abiul,
concelho do Pombal, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial do Pombal sob o n.º 1983; com a identificação de pessoa
colectiva n.º 503608165, com o capital social de 1 000 000$, repre-
sentado por duas quotas dos valores nominais de 700 300$, dos
sócios José Maria Ferreira das Neves e Filomena Carvalho Antunes
Neves, respectivamente qualidade e poderes que verifiquei por cer-
tidão do registo comercial que arquivo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos respectivos bilhetes
de identidade, tendo sido exibido o cartão de identificação da so-
ciedade indicado.

E pelos outorgantes, na qualidade em que outorgam, foi dito que
deliberam por unanimidade dissolver a mencionada sociedade, a qual
não tem activo nem passivo a partilhar, pelo que a partir de hoje dão
as contas por aprovadas e a sociedade por liquidada e extinta; que
não lhes convindo a continuação da sociedade, pela presente escri-
tura, dissolvem a partir de hoje, com todas as consequências legais.

Assim o outorgaram.
Adverti os outorgantes de que devem requerer o registo deste acto

no prazo de três meses a contar de hoje.
Arquivo certidão emitida em 18 de Julho de 2001 pela Conserva-

tória do Registo Comercial do Pombal, por onde verifiquei a quali-
dade de únicos sócios, capital social, matrícula e respectivas quotas
na sociedade.

O imposto de selo devido e cobrado neste acto é do montante de
5000$ relativo ao selo fixo.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e feita a explicação do seu
conteúdo, em voz alta, na sua presença simultânea de ambos.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374702

AO QUITE � ESPECTÁCULOS TAURINOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2675;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/010910.

Certifico que entre:
1.º Anastácio Batista Lauret Duarte, casado na comunhão de ad-

quiridos com Zélia do Rosário de Jesus Patrocínio, natural da fregue-

sia de João Batista, concelho de Tomar, onde reside no lugar de Juncais
de Cima, portador do bilhete de identidade n.º 4837620 emitido em
18 de Abril de 1997, por Santarém, e contribuinte fiscal
n.º 114538891.

2.º Jorge Carlos Martins Ribeiro Carvalho, casado na comunhão de
adquiridos com Fernanda Pereira de Abreu Ribeiro de Carvalho, na-
tural da freguesia de Santa Iria da Ribeira de Santarém, concelho de
Santarém, residente em Pombal, no Largo do Cardal, 10, 2.º direito,
portador do bilhete de identidade n.º 2198655, emitido em 21 de Ju-
nho de 1996, por Lisboa, e contribuinte fiscal n.º 138532524.

3.º Duarte José Malaca Escapa, casado na comunhão de adquiridos
com Ana Paula Dinis Lourenço Cordeiro Malaca Escapa, natural da
freguesia de Alcanhões, concelho de Santarém, residente em Pombal,
na Rua de Ansião, 7, 1.º, direito, portador do bilhete de identidade
n.º 5060367, emitido em 6 de Dezembro de 1995, por Lisboa, e
contribuinte fiscal n.º 135007542.

4.º Carlos Alberto Maria Fernandes, casado na comunhão de ad-
quiridos com Ilda Maria Gomes Nunes Fernandes, natural da fre-
guesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar, onde reside
no  lugar de Choromela, portador do bilhete de identidade
n.º 5607323, emitido em 23 de Junho de 1994, por Lisboa, e con-
tribuinte fiscal n.º 123700086.

5.º Henrique Bicho, casado na comunhão de adquiridos com
Maria Eduarda Garcia Bicho, natural da freguesia de Santiago da
Guarda, concelho de Ansião, residente na cidade de Pombal, porta-
dor do bilhete de identidade n.º 525797, emitido em 12 de Março
de 1990, por Lisboa, e contribuinte fiscal n.º 117883786.

Entre o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, outorgantes,
foi acordado o seguinte:

1.º

Os outorgantes são os únicos sócios, da sociedade comercial por
quotas AO QUITE � Espectáculos Taurinos, L.da, pessoa colectiva
n.º 504417827, com sede na Avenida dos Heróis do Ultramar, 191,
em Pombal, com o capital social integralmente realizado em dinheiro
de 10 000 euros, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Pombal, sob o n.º 2675.

2.º

O capital social é detido da seguinte forma: o primeiro, segundo
e quarto outorgantes são titulares cada um, de uma quota no valor
nominal de 2500 euros, o terceiro outorgante é titular de uma quota
de 2500 euros, e o quinto outorgante é titular de uma quota de
100 euros.

3.º

Pelo presente contrato de comum acordo, dissolvem a referida
sociedade para todos os efeitos legais a partir de hoje, declarando
que a mesma não possui activo nem passivo, considerando-a liqui-
dada e tendo as respectivas contas sido aprovadas hoje.

O presente contrato deverá ser submetido a registo no prazo de
três meses a contar de hoje.

Este documento foi outorgado no escritório solicitador Gentil
Guedes, portador da cédula profissional n.º 1610, situado na Ave-
nida dos Heróis do Ultramar, 8, rés-do-chão, direito em Pombal.

(Assinaturas ilegíveis.)

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374737

MENDES E CRISTÓVÃO � DECORAÇÕES E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2907;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/120901.

Certifico que no dia 30 de Julho de 2001, deste Cartório Nota-
rial de Ansião, perante mim, licenciada Maria da Graça Damasceno
Passos Coelho Tavares, notária deste concelho, compareceram como
outorgantes:

1.º Manuel Mendes da Silva, casado com Maria Júlia Martins
Cardoso sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia da Redinha, concelho de Pombal, contribuinte fiscal
n.º 169440141; e

2.º Cristóvão Cardoso da Silva, casado com Virgínia Moreira
Mendes Silva sob o regime da comunhão de adquiridos, natural de
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França, mas de nacionalidade portuguesa, contribuinte
n.º 205402216.
Ambos residentes na Rua do Arrabalde, 14, no lugar e freguesia de
Pelariga, concelho de Pombal.
Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição que fizeram
dos seus bilhetes de identidade respectivamente n.º 4174772, de
30 de Junho de 1993 e n.º 11096093, de 5 de Janeiro de 2001, am-
bos emitidos por Lisboa.
E por eles foi dito que pela presente escritura constituem entre si uma
sociedade comercial por quotas com sede naquela morada da Rua
do Arrabalde, 14, sob a firma MENDES & CRISTÓVÃO � De-
corações e Pinturas, L.da, com o capital social de 5000 euros a qual
se regerá pelas cláusulas constantes do documento complementar
elaborado nos termos do artigo 64.º do Código do Notariado e que
faz parte integrante desta escritura, cujo conteúdo os outorgantes
declararam já ter lido e compreendido perfeitamente, pelo que se
dispensa a sua leitura.
Adverti os outorgantes de que este acto tem de ser submetido a re-
gisto no prazo de três meses a contar de hoje.
Exibiram o certificado de admissibilidade da firma a registo emiti-
do no dia 28 de Junho último pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas e o duplicado da guia do depósito do capital social, efec-
tuado no dia 25 do corrente mês na agência do Banco Internacional
de Crédito em Pombal.
Arquivo o referido documento complementar.
Esta escritura foi em voz alta lida e explicado o seu conteúdo aos
outorgantes na presença simultânea de ambos.

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, para instruir a escritura de constituição de
sociedade.

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MENDES & CRISTÓ-
VÃO � Decorações e Pinturas, L.da e tem a sua sede na Rua do
Arrabalde, 14, no lugar e freguesia de Pelariga, concelho de Pombal.

§ 1.º A gerência poderá mudar a sua sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar agên-
cias, filiais, sucursais e outras formas de representação em qualquer
ponto do país.

§ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal, participar no
capital de outras sociedades e criar empresas ou participar na sua
criação, bem como associar-se a quaisquer entidades particulares ou
colectivas e com elas colaborar ou nelas tomar interesse sob qual-
quer forma, além de poder adquirir e alienar participações em so-
ciedades com o mesmo ou diferente objecto.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em pintura de imóveis, colocação de
alcatifas, papel de parede, envernizamento de móveis, soalhos, de-
corações e outros inerentes com a actividade.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social, desde que deliberado por
unanimidade em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade que, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em se-
gundo, terão ainda direito a preferência.

ARTIGO 6.º

A gerência, administração e representação da sociedade, activa e
passivamente, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos
sócios, Manuel Mendes da Silva e Cristóvão Cardoso da Silva, desde
já nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um só para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. Fica expressamente proibido, à gerência, obrigar a socie-
dade em fianças, letras de favor, cauções, abonações ou quaisquer
outros encargos, documentos ou contratos estranhos à sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota pelo
seu valor nominal, salvo norma imperativa em contrário, nos seguin-
tes casos:

a) Se a quota vier a ser penhorada, arrestada ou de qualquer modo
sujeita a procedimento judicial;

b) Quando, por divórcio ou separação judicial de pessoas e bens
de um sócio, a quota lhe não for adjudicada; e

c) Quando a quota for transmitida sem o consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 8.º

Fica desde já a gerência autorizada a proceder ao levantamento de
todo ou parte do capital depositado, para aquisição de bens de
equipamento e despesas de constituição e outras inerentes ao fun-
cionamento da sociedade.

(Assinatura ilegíveis.)

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374788

VTG � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2913;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/010913.

Certifico que no dia 25 de Julho do ano de 2001, na Secretaria
Notarial de Tomar, perante mim, licenciada em direito, Maria de
Jesus Folgado Leal Prudente, notária do 1.º Cartório, compareceram
como outorgantes:

1.º Vítor Manuel Tomás Ferreira Gomes, casado com a segunda
outorgante, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Estrada Nacional 1, 16, no lugar de Outeiro da Ranha, freguesia de
Vermoil, concelho de Pombal, natural da mesma freguesia;

2.º Maria Júlia Marques da Ponte Gomes, casada com o primeiro
outorgante, com ele convivente, natural da freguesia de Vermoil,
concelho de Pombal;

3.º Marco Gonçalo da Ponte Gomes, solteiro, maior, residente no
dito lugar de Outeiro de Ranha, na morada já indicada, natural de
freguesia e concelho de Leiria. Os outorgantes Vítor Manuel Tomás
Ferreira Gomes e Maria Júlia Marques da Ponte Gomes, outorgam
por si e ainda como legais representantes de sua filha menor Telma
Andreia da Ponte Gomes, de 16 anos de idade, com eles conviven-
tes, natural da freguesia e concelho de Leiria.

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

Por eles foi dito que pela presente escritura entre si e a referida
representada Telma Andreia da Ponte Gomes, constituem uma so-
ciedade comercial por quotas VTG � Contabilidade, L.da, com sede
na Estrada Nacional 1, 16, lugar de Outeiro da Ranha, freguesia de
Vermoil, concelho de Pombal que se regerá pelas cláusulas constan-
tes dos artigos seguintes, e que vão relacionados em documento com-
plementar, anexo, elaborado de harmonia com o disposto no n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado, e que fica fazendo parte inte-
grante da presente escritura.

Assim o disseram.
Arquivo o referido documento complementar.

Documento complementar elaborado de harmonia com o disposto no
n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado e que fica fazendo
parte integrante da escritura lavrada a fls. 1, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 14-G, do 1.º Cartório da Secretaria Nota-
rial de Tomar.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o nome de VTG � Contabilidade, L.da e fica com
a sua sede na Estrada Nacional 1, 16, no lugar de Outeiro da Ranha,
freguesia de Vermoil, concelho de Pombal e distrito de Leiria.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a prestação de serviços de contabilida-
de e fiscalidade.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, correspondente à soma de quatro quotas assim
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distribuídas: ao sócio Vítor Manuel Tomás Ferreira Gomes uma quota
no valor de 4000 euros; à sócia Maria Júlia Marques da Ponte Gomes
uma quota no valor de 4000 euros; ao sócio Marco Gonçalo da Ponte
Gomes, uma quota no valor de 1000 euros; à sócia Telma Andreia da
Ponte Gomes, uma quota no valor de 1000 euros.

ARTIGO 4.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios. A cessão de quotas a
outras pessoas depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com remune-
ração ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
pertencer aos sócios Vítor Manuel Tomás Ferreira Gomes e Maria
Júlia Marques da Ponte Gomes, desde já nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade e gerência poderão constituir mandatários ou procu-
radores nos termos legais para a prática de determinados actos.

ARTIGO 7.º

Aos gerentes é expressamente vedado obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos que sejam estranhos aos negócios da
sociedade, tais como fianças, avales, letras de favor e semelhantes.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer nos termos e condições a estabelecer em
assembleia geral, suprimentos á sociedade quando ela deles neces-
sitar.

ARTIGO 9.º

A gerência fica desde já autorizada a movimentar o capital social
depositado, para despesas com instalação da sociedade e compra de
material e bem assim demais negócios necessários ao seu giro co-
mercial.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo nos
casos em que a lei estabelecer outras formalidades.

(Assinaturas ilegíveis.)

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374877

FRANCISCO & GOMES, L.DA

Sede: Rua da Boa Memória, sem número de polícia,
Reguengo, Almagreira, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2640;
identificação de pessoa colectiva n.º 505265761; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/010911.

Certifico que foi efectuado o registo de renúncia à gerência, em
10 de Setembro de 2001, da sócia Martina dos Santos Gomes, ca-
sada.

3 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 13374796

PEDROSA & NUNES, L.DA

Sede: Guia, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 682,
fls. 152v.º, C-2; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2159, fls. 179v.º,
E-5; número e data da apresentação: 26/010925.

Certifico que foi efectuado o registo de renúncia à gerência, do
sócio António Nunes, em 30 de Junho de 2001.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 13388630

PANTALEÃO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2447;
número e data da apresentação: 23/010925.

Certifico que no dia 11 de Setembro de 2001, no 1.º Cartório
Notarial de Competência Especializada de Leiria, perante mim,
Maria Teresa Gameiro Marques de Oliveira, ajudante principal em
exercício, por se encontrar de licença para férias o respectivo notá-
rio, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel Rodrigues Pantaleão e mulher Maria Albina Jorge
Gonçalves Pantaleão, casados sob o regime de comunhão de adquiri-
dos, ele natural da freguesia de Brunhozinho, concelho de Mogadou-
ro, e ela da freguesia e concelho de Pombal, residentes na Rua da
Feira, 17, na cidade, freguesia e concelho de Pombal, contribuintes
fiscais n.os 188269240 e 212149679.

2.º Adelino da Silva Santos e mulher Durvalina dos Santos Fer-
reira, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ele natural
da freguesia de Carnide, concelho de Pombal, ela natural da freguesia
e concelho de Pombal, onde residem em Roussa de Cima, ela con-
tribuinte fiscal n.º 137246544.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela declaração dos abo-
nadores Lucinda Maria de Jesus Ferreira Coimbra e Almeida, casa-
da, residente, na Rua de D. João Pereira Venâncio, lote 3, 6.º, di-
reito, na cidade, freguesia e cidade de Leiria, e Hélder Pereira António,
solteiro, maior, residente no Beco do Barro da Ponte, em Santa
Eufemia, Leiria, cujas identidades verifiquei por exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente n.os 4239780, emitido em 24 de
Fevereiro de 2000 e 12078848, emitido em 21 de Outubro de 1997,
todos pelos Serviços de Identificação Civil de Leiria.

O primeiro e o segundo outorgantes maridos declararam que são
os únicos sócios da sociedade comercial por quotas, PANTALEÃO
& SANTOS, L.da, pessoa colectiva n.º 504723065, com sede na Rua
da Feira, 17, na cidade, freguesia e concelho de Pombal, matricula-
da na Conservatória do Registo Comercial do Pombal, sob o
n.º 2447, com o capital social de 5000 euros, equivalente a
1 002 410$, no qual ele referido primeiro outorgante varão possui
uma quota do valor nominal de 2500 euros, equivalente a 501 205$
que é bem comum do seu casal, conforme verifiquei por uma certi-
dão de teor registral que me apresentaram.

Que, em nome da referida sociedade autorizam a cessão de quota
que a seguir vai ser feita e, por si e em nome da mesma sociedade,
renunciam ao respectivo direito de preferência.

Que a referida sociedade não tem no seu activo bens imóveis.
Declararam os primeiros outorgantes que, por preço igual ao res-

pectivo valor nominal que já receberam, cedem à segunda outorgante
mulher, com todos os direitos e obrigações inerentes, a quota que o
outorgante marido possui na referida sociedade, cujo valor resultante
do balanço é inferior ao nominal.

Declarou ainda o primeiro outorgante que, no âmbito das condi-
ções do presente contrato, renuncia à gerência que lhe incumbia na
dita sociedade.

Que autoriza que a firma social se mantenha inalterada.
Declarou a segunda outorgante mulher que aceita a presente ces-

são de quota.
Declararam os segundos outorgantes que, sendo agora os únicos

sócios da dita sociedade, deliberam alterar os artigos 1.º e 4.º do
pacto social que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade com a firma PANTALEÃO & SANTOS, L.da, tem
a sua sede em Roussa de Cima, freguesia e concelho de Pombal.

§ único. (Mantém-se).

4.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem cau-
ção, conforme deliberação da assembleia geral, fica a cargo dos ge-
rentes que vierem a ser eleitos em assembleia geral, mantendo as suas
funções de gerente o sócio Adelino da Silva Santos, sendo nomeada
gerente a nova sócia, Durvalina dos Santos Ferreira.

1 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os actos e contra-
tos, basta a intervenção de um gerente.

2 � (Mantém-se.)
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o re-

gisto deste acto no prazo de três meses, a contar de hoje.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388614
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LINA & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1814;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/010925.

Certifico que no dia 24 de Setembro de 2001, no 1.º Cartório
Notarial de Competência Especializada de Leiria, perante mim, li-
cenciado Diamantino Rodrigues Matias, respectivo notário, compa-
receram como outorgantes:

1.º Lina Maria Gomes da Silva Simões e marido José Carlos Leal
Simões, ela natural da freguesia de Louriçal, ele da freguesia de Mata
Mourisca, ambas do concelho de Pombal, residentes em Antões, dita
freguesia de Louriçal, outorgando ela por si e ambos na qualidade
de legais representantes de seu filho, Filipe Miguel Gomes Leal,
solteiro, menor, com a mesma residência deles outorgantes, natural
da dita freguesia de Louriçal.

2.º Maria Lucinda Gomes da Silva, viúva, natural da freguesia de
Mata Mourisca, referida, residente no mencionado lugar de Antões.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente n.os 7402416, emitido em 21 de No-
vembro de 1996, 7092511, emitido em 4 de Setembro de 1998 e
2537624, emitido em 18 de Setembro de 1997, todos pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

Os outorgantes, nas qualidades que outorgam, declararam que,
conforme certidão de teor registral que me apresentaram, a primeira
outorgante mulher, a segunda e o representado dos primeiros outor-
gantes são os únicos sócios da sociedade comercial por quotas, LINA
& LEAL, L.da, pessoa colectiva n.º 503778907, com sede na Rua de
21 de Maio, no lugar de Antões, dita freguesia do Louriçal, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal, sob o
n.º 1814, com o capital social de 1 500 000$, correspondente à soma
das seguintes quotas: uma quota do valor nominal de 750 000$,
pertencente ao sócio Filipe, uma quota do valor nominal de
730 000$, pertencente à sócia Maria Lucinda e uma quota do valor
nominal de 20 000$, pertencente à sócia Lina.

Que deliberam:
a) Aumentar o capital social para 5 012 050$, sendo a importân-

cia do aumento de 3 512 050$, integralmente realizado em dinheiro
que, sob sua inteira responsabilidade, declaram já ter dado entrada
na Caixa Social, subscrito do seguinte modo: 1 806 145$ pelo só-
cio Filipe; 1 675 785$ pela sócia Maria Lucinda; e 30 120$ pela
sócia Lina, elevando assim as respectivas quotas para 2 556 145$,
2 405 785$ e 50 120$, pela sócia Lina;

b) Redenominar o capital social de escudos para euros, passando
o mesmo capital a ser de 25 000 euros;

c) Alterar o pacto social, dando nova redacção aos artigos 2.º e
3.º do mesmo pacto que passa a ser a seguinte:

2.º

A sociedade passa a ter por objecto a horticultura, especialidades
hortícolas e produtos de viveiro. Comércio de peças e acessórios para
veículos automóveis.

§ único. (Mantém-se.)
3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 euros e cor-
responde à soma das seguintes quotas, uma quota de 12 750 euros, per-
tencente ao sócio Filipe Miguel Gomes Leal; uma quota de 12 000 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Lucinda Gomes da Silva; e uma quota de
250 euros, pertencente à sócia Lina Maria Gomes da Silva Simões.

Adverti os outorgantes de que é obrigatória a requisição do registo
deste acto no prazo de três meses, a contar de hoje.

Exibiram certificado de admissibilidade de firma, emitido pelo
Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em 7 do mês corrente.

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo.

(Assinaturas ilegíveis.)

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388606

BINOLINO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 411;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 30/011019.

Certifico que no dia 17 de Outubro de 2001, no 2.º Cartório
Notarial de Leiria, perante mim, a notária; Maria Lucília Ferreira

Antunes Martins, compareceu como outorgante: Albino Gaspar da
Costa, casado com Maria Alice de Jesus Gaspar em comunhão geral
de bens, natural da freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, onde
reside no lugar de Pocejal que outorga em representação de
BINOLINO � Mobílias e Electrodomésticos, L.da, identificação de
pessoa colectiva n.º 500932085, com sede no lugar de Pocejal, fre-
guesia dita de Vermoil, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Pombal sob o n.º 411, com o capital social de
324 218,64 euros.

E disse que em assembleia geral da sociedade de 18 de Setembro
corrente foi deliberado por unanimidade de todos os sócios alterar a
firma e o objecto social e, em consequência alterar o artigo 1.º e 2.º
do respectivo contrato social que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BINOLINO � Construções, L.da e tem
a sua sede no lugar de Pocejal, freguesia de Vermoil, concelho de
Pombal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em empreitadas de construção,
construção civil para venda e compra e venda de propriedades.

Verifiquei por conhecimento pessoal a identidade e qualidade do
outorgante e a suficiência de poderes por fotocópia de acta apresen-
tada e que arquivo.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388592

MATERVILA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2952;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/011003.

Certifico que no dia 6 de Agosto de 2001, no 2.º Cartório Nota-
rial de Leiria, perante mim, primeira ajudante, Maria Elisabete
Moreira Prina em substituição legal da Notária ausente por motivo
de férias, compareceram com outorgantes:

1.º Fernando do Carmo Silva, casado com Leonilde de Jesus Pe-
reira sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Vermoíl, concelho de Pombal, residente no lugar de Vila Verde,
freguesia de São Simão de Litém, concelho de Pombal, contribuin-
te fiscal n.º 123652090.

2.º Avelino Moreira Gomes, casado com Maria Luísa Moreira
Carpalhoso sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Milagres, concelho de Leiria, onde reside no lugar de
Casal da Quinta, na Rua dos Combatentes, 312, contribuinte fiscal
n.º 123957222.

3.º Jaime Gaspar dos Santos, casado com Francelina Ferreira
Gonçalves Santos, sob o regime da comunhão de adquiridos, natu-
ral da freguesia de Colmeias, concelho de Leiria, onde reside no
lugar de Confraria, contribuinte fiscal n.º 119893860.

4.º Nélson Alves da Silva, casado natural da freguesia e concelho
de Pombal, onde reside no lugar de Vicentes que outorga na quali-
dade de procurador, conforme seis procurações que apresenta de:

a) Jorge Pereira Alexandre e mulher Maria Otília Menino Ribeiro
Alexandre, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, natu-
rais ele da freguesia de Arrabal, concelho de Leiria e ela de Santa
Eufémia, Leiria, residentes no Edifício Europa, lote 5, 4-D, em
Olhalvas, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, contribuinte fis-
cal n.os 145341810 e 145341828;

b) Manuel dos Santos Calvário e mulher Madalena Conceição
Neves, casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais
da freguesia de Vermoíl, concelho de Pombal, onde residem no lu-
gar de Matos da Ranha, na Rua dos Calvários, 42, contribuinte fis-
cal n.os 104635681 e 104635673;

c) Manuel Rogério Mendes da Silva e mulher Irene de Jesus João,
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da
dita freguesia de Vermoíl, e ela de França, residente na Rua da Moita
B, Cavalinhos, Maceira, Leiria, contribuinte fiscal n.os 181298520 e
217908268;

d) José Manuel da Silva Ferreira e mulher Maria Yolanda de
Oliveira Agostinho Ferreira, casados sob o regime da comunhão
geral de bens, naturais ele da freguesia de Nossa Senhora das Mi-
sericórdias e ela da freguesia de Nossa Senhora da Piedade, ambos
do concelho de Ourém, residentes no Bairro do Nicho, em Torres
Novas, contribuinte fiscal n.os 171514696 e 141451742.
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e) Amândio José Ferreira Carvalho e mulher Fabiana Pereira Silva,
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da
freguesia de Santiago de Litém, concelho de Pombal, e ela de França,
residentes na Urbanização da Bela Vista, Rua da Mensagem, lote 12,
1.º esquerdo, em Pombal, contribuinte fiscal n.os 189387378 e
201021099.

f) José Jesus Pereira do Rio e mulher Otília Barbosa Oliveira do
Rio, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ela
da freguesia de Massarelos, concelho do Porto e ele da freguesia de
Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria, onde residem no lugar de
Marinha, na Estrada Principal, contribuinte fiscal n.os 186563078 e
186563086.

5.º Albino Gaspar da Costa, casado, natural da freguesia de
Vermoíl, concelho de Pombal, onde reside no lugar de Pocejal, con-
tribuinte fiscal n.º 119950510 que outorga em representação
de: BINOLINO � Mobílias e Electrodomésticos, L.da, com sede em
Pocejal, freguesia de Vermoíl, concelho de Pombal, identificação de
pessoa colectiva n.º 500932085, com o capital social de 65 000 000$,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob
o n.º 411, da qual é sócio e gerente.

Pelos primeiro, segundo, terceiro e quarto outorgantes foi dito que
os três primeiros e os representados do quarto são os únicos sócios
de MATERVILA � Empreendimentos Imobiliários, L.da, identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 504987232, com sede na Rua das
Olhalvas, Edifício Europa, lote 3, loja 14, Pousos, Leiria, com o
capital social de 45 000 euros, e matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Leiria sob o n.º 6926.

Pelo quarto outorgante foi dito que os seus representados são titu-
lares de uma quota do valor nominal de 5000 euros, cada um, na dita
sociedade, e que, pelo preço também de 5000 euros (1 002 410$), cada
uma, em nome dos seus representados as cede à representada do quin-
to outorgante.

Que como pressuposto e consequência das cessões os seus repre-
sentados Jorge Pereira Alexandre e Manuel dos Santos Calvário
renunciam à gerência.

Pelo quinto outorgante foi dito que aceita as cessões nos termos
exarados para a sua representada e que unifica as quotas adquiridas,
ficando a cessionária com uma quota de 30 000 euros.

Pelo primeiro, segundo e terceiro outorgantes, foi dito que em
nome próprio e no da sociedade, prestam consentimento às cessões.

Pelos primeiro, segundo, terceiro e quinto outorgantes foi dito que
sendo agora os três primeiros e a representada do quinto os únicos
sócios da sociedade, mudam a sede social, actualizam o enunciado
do capital social modificam os termos de gerência pelo que alteram
o corpo dos artigos primeiro, quarto e quinto do pacto social que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MATERVILA � Empre-
endimentos Imobiliários, L.da e tem a sua sede no lugar de Pocejal,
freguesia de Vermoíl, concelho de Pombal.

ARTIGO 4.º

O capital social é no montante de 45 000 euros, que se encontra
totalmente realizado em dinheiro, e corresponde a quatro quotas,
sendo três de 5000 euros cada, pertencentes a Fernando do Carmo
Silva, Jaime Gaspar dos Santos e Avelino Moreira Gomes, uma a
cada um, e uma de 30 000 euros, pertencente a BINOLINO �
Mobílias e Electrodomésticos, L.da

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce ao sócio Fernando do Carmo Silva e ainda a Albino Gaspar da
Costa e Maria Alice de Jesus Gaspar estes em representação da só-
cia BINOLINO � Mobílias Electrodomésticos, L.da, sendo necessá-
ria a assinatura conjunta de dois gerentes para validamente obrigar
a sociedade em todos os seus actos e contratos, podendo em assem-
bleia geral ser nomeados outros gerentes estranhos à sociedade.

Arquivo declaração do técnico de contas Nélson Alves da Silva,
Técnico Oficial de Contas n.º 3470, comprovativa de que o valor
contabilístico de cada uma das quotas cedidas não é superior aos
respectivos valores nominais. As ditas seis procurações; Certidão do
Registo Comercial e fotocópia de acta referentes à BINOLINO;
Certidão do Centro Regional de Segurança Social do Centro, com-
provativa da situação contributiva da sociedade perante a Seguran-
ça Social.

Exigiram o certificado de admissibilidade emitido em 31 de Ju-
lho de 2001 pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas, por telecó-

pia certificada em 2 de Agosto de 2001 pela Conservatória do Regis-
to Comercial de Leiria.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
A qualidade e suficiência de poderes do quinto por certidão do
Registo Comercial e fotocópia de acta apresentadas. A qualidade de
únicos sócios do primeiro, segundo, terceiro e representada do quinto
por conhecimento pessoal.

Esta escritura foi lida e explicada do seu conteúdo com a adver-
tência aos outorgantes da obrigatoriedade do registo destes actos no
prazo de três meses, pelas 19,30 horas conforme requisição.

(Assinaturas ilegíveis.)

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388932

PAVICHÃO � PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 827;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/010801.

Certifico que no dia 19 de Junho de 2001, neste Cartório Nota-
rial de Penela, perante mim, licenciada Maria Cândida da Costa
Pereira Leal de Bulhões, notária do concelho, compareceram como
outorgantes:

1.º Manuel Fernando Ferreira Marto, solteiro, maior, natural da
freguesia de Colmeias, concelho de Leiria, onde é residente na Rua
da Igreja, 60, Eira Velha, no lugar e freguesia de Colmeias, contri-
buinte fiscal n.º 189433280;

2.º Valentim da Conceição Santos, casado com Gabriela dos San-
tos Vieira, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da dita
freguesia de Colmeias, onde é residente no lugar de Campo Amare-
lo, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, contribuinte fiscal
n.º 182525775;

3.º Óscar Domingues Ferreira casado com Filomena Maria
Margato Mendes Ferreira, sob o regime de comunhão de adquiridos
natural da freguesia de Carnide, concelho de Pombal, onde é resi-
dente no lugar de Vale das Moitas, freguesia de Carnide, contribuinte
fiscal n.º 183141555;

4.º Alcides dos Santos Ramos, casado com Maria Manuela Ro-
drigues Ferreira Ramos, sob o regime de comunhão de adquiridos,
natural da freguesia e concelho de Pombal, onde é residente no lu-
gar de Pinheirinho, contribuinte fiscal n.º 174147937.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
E pelos outorgantes, foi dito que são os únicos sócios e o segundo

e o terceiro únicos gerentes da sociedade comercial por quotas com
a denominação PAVICHÃO � Pavimentos Industriais, L.da com a
identificação de pessoa colectiva n.º 502025468, com sede no lugar
de Matos da Ranha, freguesia de Vermoíl, concelho de Pombal,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal, sob
o n.º 827, com o capital social de 10 000 000$, no qual cada um dos
sócios possui uma quota o primeiro e segundo outorgantes cada um
com uma quota de 3 000 000$ cada; os outros dois sócios cada um
com uma quota no valor nominal de 2 000 000$ cada um, dados e
qualidades que verifiquei por certidão lá passada que se arquiva.

Pelos outorgantes foi dito que aqui reunidos em assembleia ge-
ral, deliberam que o primeiro outorgante divida a sua quota no va-
lor referido de 3 000 000$ em três novas quotas que cederá em se-
guida aos outros sócios, tudo da seguinte forma:

Disse o primeiro outorgante que procede á divisão daquela quota
em três novas quotas: uma no valor nominal de 333 334$ que pelo
preço, já recebido igual ao valor nominal cede ao segundo outorgante
Valentim da Conceição dos Santos; uma no valor nominal de
1 333 333$ que pelo preço, já recebido, igual ao valor nominal cede
ao sócio Óscar Domingues Ferreira; e uma outra quota no valor
nominal de 1 333 333$ que pelo preço, já recebido, igual ao valor
nominal cede ao sócio Alcides dos Santos Ramos.

Pelo segundo, terceiro e quarto outorgantes foi dito que, aceitam
as presentes cessões de quotas, unificando um as suas às já detidas
numa única quota, ficando assim detentores das seguintes
quotas: Valentim: uma de 3 333 334$; Óscar e Alcides, cada um
com: uma de 3 333 333$.

Disseram agora os cessionários que aceitam as presentes e respec-
tivos cessões de quotas, não sendo a sociedade titular de bens imó-
veis; e que, sendo agora os únicos sócios, deliberam que o terceiro
outorgante seja reconduzido na gerência, aumentar o capital social
com a quantia em dinheiro no montante de 20 072 300$, redeno-
minando-o em euros, alterando ainda o objecto da sociedade, pelo
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que remodelam o pacto social nos respectivos artigos, tudo pela se-
guinte forma que cada um dos sócios já fez uma entrada proporcional
à quota agora detida, em dinheiro, no montante de 6 690 766$ o
primeiro outorgante e cada um dos outros com 6 690 767$ que cada
um adiciona à anterior quota, ficando assim cada um detentor de uma
quota no valor nominal de 10 024 100$;

Que consequentemente alteram o pacto social nos seus artigos 3.º
e o artigo 4.º que ficam com a seguinte redacção:

3.º

O objecto da sociedade consiste no revestimento de pavimentos,
pavimentos industriais, chapa, aluguer de veículos automóveis, má-
quinas e equipamentos para a indústria da construção civil.

4.º

O capital social totalmente realizado em dinheiro é de 150 000 eu-
ros (contravalor: 30 072 300$), distribuído por quatro quotas, cada
uma no valor de 50 000 euros uma de cada um dos sócios: Valentim
da Conceição Santos, Óscar Domingues Ferreira e Alcides dos San-
tos Ramos.

§ único. Poderá a sociedade exigir dos sócios, desde que delibe-
rado por unanimidade em assembleia geral, prestações suplementa-
res de capital até ao décuplo do capital actual, podendo ainda deli-
berar da mesma forma a sua devolução aos sócios.

Assim o disseram.
Advertência: preveni os outorgantes da obrigatoriedade de ser re-

querido o registo destes actos no prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13403974

POMBALÍNGUA, ESCOLA DE INGLÊS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2912;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/010913.

Certifico que no dia 4 de Julho de 2001, no Cartório Notarial de
Pombal, perante mim, licenciado António José Machado Nunes da
Costa, notário neste concelho, compareceu como outorgante: Robert
George Carter, casado com Maria da Graça de Oliveira Calado
Carter, segundo o regime da comunhão de adquiridos, de naciona-
lidade britânica, residente em Vinagres, freguesia e concelho de
Pombal, contribuinte fiscal n.º 173322271.

Verifiquei a identidade do outorgante através do seu bilhete de
identidade n.º 16053949 de 13 de Agosto de 1992 de Lisboa.

O outorgante declarou que pela presente escritura constitui uma socie-
dade comercial unipessoal, por quotas, denominada POMBALÍNGUA,
Escola de Inglês, Unipessoal, L.da que se regerá pelas cláusulas que
constam do documento complementar elaborado nos termos do
n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado que fica a fazer parte
integrante deste escritura e que se arquiva.

Declarou ainda o outorgante na qualidade de único sócio que
autoriza o levantamento pela gerência da conta social das importân-
cias necessárias à realização da actividade prevista no artigo 5.º do
pacto social.

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

Adverti o outorgante da obrigatoriedade de requerer o registo deste
acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado, para instruir a escritura lavra-
da no Cartório Notarial de Pombal iniciada a fls. 100 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 380-B.

Pacto social

1.º

A sociedade adopta a denominação POMBALÍNGUA, Escola de
Inglês, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, 6,
1.º, direito, na cidade, freguesia e concelho de Pombal.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no país ou
no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a formação profissional em estudos
de inglês.

§ 1.º Poderá a sociedade adquirir quotas em sociedades de responsa-
bilidade limitada, com objecto diferente, desde que não fique na situação
de único sócio dessa sociedade.

§ 2.º Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negó-
cios jurídicos que sirvam a persecução do objecto social.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor perten-
cente ao sócio.

4.º

A gerência será exercida pelo sócio, e ainda pelos gerentes eventu-
almente a nomear pelo mesmo.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição, pu-
blicações e registo de compra de automóveis e de bens imóveis, e
aquisição de equipamento e despesas de manutenção do giro comer-
cial, até ao registo definitivo, efectuadas pelo gerente.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374885

CONSTRUÇÕES EDUARDO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2411;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/010928.

Certifico que no dia 16 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial
de Soure, perante mim, licenciada em direito, Celeste Maria Raínho
de Jesus Pita, a respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Eduardo Manuel Lopes das Neves, casado com Cristina Mar-
ques Gameiro Neves, sob o regime de bens da comunhão de adquiri-
dos, natural da freguesia de Santiago de Litém, do concelho de Pom-
bal, onde reside no lugar de Outeiro da Cruz, na Rua do Outeirinho;

2.º Cristina Marques Gameiro Neves, casada com o primeiro ou-
torgante, no citado regime de bens, natural da freguesia de São Si-
mão de Litém, do concelho de Pombal, residente na morada atrás
indicada.

E disseram que o primeiro e segundo outorgantes são os únicos
sócios e gerentes da sociedade comercial por quotas que gira com a
firma CONSTRUÇÕES EDUARDO NEVES, L.da, pessoa colecti-
va n.º 504728547, com sede no lugar de Outeirinho da Cruz, na Rua
do Outeirinho, freguesia de Santiago de Litém, concelho de Pom-
bal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal,
sob o n.º 2411, com o capital social já integralmente realizado, de
20 000 euros, dividido em duas quotas, cada uma do valor nominal
de 10 000 euros, pertencente uma a cada sócio.

Que pela presente escritura, deliberam reforçar o capital social,
com 80 000 000 euros, em dinheiro, elevando-o para 100 000 euros,
sendo, a importância do aumento, subscrita por ambos os sócios que
nele participam, exercendo o seu direito de preferência, cada um com
a importância de 40 000 euros;

Que fica a constituir uma só quota a importância que cada sócios,
subscreveu para o reforço, com a quota que já possuía;

Que a importância do reforço se encontra integralmente realiza-
da, tendo já dado entrada na caixa social, não sendo exigida pela
lei, ou pelo contrato, a realização de outras entradas;

Que, assim, declaram elevado para 100 000 euros, o capital da
sociedade que representam, nos termos expostos, e em consequên-
cia dão ao artigo 3.º do pacto social, a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, (equivalente a 20 048 200$)
será integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 50 000 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Eduardo Manuel Lopes das Neves e
Cristina Marques Gameiro Neves.

Mais declararam que a sociedade não se encontra abrangida pelo
DL 42/98, de três de Março.

Assim o disseram e outorgaram.
Arquivo certidão da Conservatória do Registo Comercial de Pom-

bal, comprovativa da matrícula da sociedade, capital e da qualidade
invocada pelos outorgantes de únicos sócios.
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Verifiquei a identidade dos outorgantes, a quem adverti da obri-
gação que têm de proceder ao registo deste acto, na competente
conservatória, no prazo de três meses, por exibição dos seus bilhe-
tes de identidade respectivamente n.os 8635327, e 9526180, emiti-
dos em 26 de Outubro de 2000 e 30 de Abril de 1996, pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

Esta escritura foi lida em voz alta, aos outorgantes, e feita a ex-
plicação do seu conteúdo, na sua presença simultânea.

(Assinaturas ilegíveis)

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374710

PASTELARIA DO CASTELO DE POMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2432;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/010912.

Certifico que no dia 7 de Setembro de 2001, no Cartório Nota-
rial de Pombal, perante mim, licenciado António José Machado
Nunes da Costa, notário neste concelho, compareceram como
outorgantes: Henri Piard e mulher Maria Manuela Santos Piard,
casados seguindo o regime de comunhão de adquiridos, ele de na-
cionalidade francesa e ela natural da freguesia e concelho de Pom-
bal, onde residem no lugar de Casal de Fernão João, contribuintes
fiscais respectivamente n.os 217405894 e 172681049.

Verifiquei a identidade dos outorgantes do outorgante varão em
face do seu bilhete de identidade n.º 751894150275 de 14 de Dezem-
bro de 1994 da Perfeitura da Polícia de Paris e da outorgante mu-
lher em face do seu passaporte n.º 00DY13320 de 30 de Janeiro de
2001 da Perfeitura da Polícia de Paris digo Paris.

Os outorgantes declararam que são únicos e actuais sócios da
sociedade comercial por quotas denominada Pastelaria do Castelo de
Pombal, L.da, com sede na Rua de António José Teixeira, 70 e 72,
rés-do-chão, direito, nesta cidade freguesia e concelho de Pombal,
com o capital social de 400 000$, pessoa colectiva
n.º 504812238 conforme tudo verifiquei por certidão do registo co-
mercial que arquivo, sociedade esta matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Pombal sob o n.º 2432.

Que, tendo resolvido dissolver a sociedade de comum acordo, pela
presente escritura, a dissolvem para todos os efeitos legais, a partir
de hoje.

Que a dissolvida sociedade, não possui bens imóveis, cujas contas
foram hoje aprovadas, não tem qualquer património activo ou passi-
vo, é por eles dada por liquidada, ficando os sócios, qualquer deles,
autorizados a praticar os necessários actos de publicação e registo.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura, sujeita ao emolumento do artigo 14.º da tabela ane-
xa do Código do Notariado, foi lida e explicado o seu conteúdo.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13374826

ARROZEIRA DO MARQUÊS, L.DA

Sede: Matos da Vila, Louriçal, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1793;
identificação de pessoa colectiva n.º 503762920; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/010914.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Mudou a sede para Matos da Vila, Louriçal, Pombal.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 13374907

EREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2918;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/010918.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: Estrada Nacional 109, 4, em Chã, Carriço, Pombal.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 13375458

ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO DOMINGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2919;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010919.

Certifico que António da Conceição Domingues, casado, com
Maria do Céu de Jesus Silva Domingues, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho de Pombal, onde
reside no lugar de Governos, portador do bilhete de identidade
n.º 596768 de 27 de Janeiro de 2000, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 116650699.

Que, pelo presente contrato, constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas que se regerá pelas cláusulas constantes nos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António da Conceição Domingues,
Unipessoal, L.da com o a identificação provisório de pessoa colecti-
va n.º P505714590, e com sede no Campo da Formiga, Rua 1,
lote 14, freguesia e concelho de Pombal.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, pode-
rá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação em qual-
quer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de serralharia da
construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representada por uma quota de igual valor, pertencente
a ele sócio António da Conceição Domingues.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dele sócio António da
Conceição Domingues, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é obrigatório a assinatura do sócio gerente António da Con-
ceição Domingues.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já, a sua gerência autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo de sociedades, aquisição de equipamentos e instalação da sede
social, bem como a compra de veículos automóveis, incluindo por
contratos e leasing, necessárias à prossecução dos fins sociais, mes-
mo antes do seu registo definitivo, despesas estas que a sociedade
assume logo que definitivamente matriculada.
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Declaro que não sou sócio de qualquer outra sociedade unipes-
soal.

Junta:
a) Certificado de admissibilidade de firma emitido pelo Registo

Nacional de Pessoas Colectivas em 2 de Agosto de 2001;
b) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva

n.º P505714590.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13375482

DONA BRANCA, CONFECÇÕES E CORTINADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 260;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/010918.

Certifico que no dia 21 de Junho de 2001, no Cartório Notarial
de Alvaiázere, perante mim, Paula Cristina Rocha Teixeira de Oli-
veira Sobreiros, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Maria Lucília dos Santos Gonçalves Cardoso casada com Artur
Manuel da Silva Cardoso sob o regime da comunhão geral de bens,
natural da freguesia de Almagreira, do concelho de Pombal, residente
na Avenida dos Heróis do Ultramar, 37, 3.º, esquerdo, em Pombal,
contribuinte fiscal n.º 114729514.

2.º Margarida Isabel Santos Gonçalves da Silva casada com Ar-
tur Manuel de Oliveira da Silva sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, natural da freguesia de São Julião da Figueira da Foz, do
concelho de Figueira da Foz, residente na Rua das Flores, 189,
Santorum, em Pombal, contribuinte n.º 181445727.

Verifiquei a identidade das outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente n.os 4478682, de 7 de Abril de 2000 e
7028893, de 24 de Junho de 1999, ambos dos Serviços de Identifi-
cação Civil de Lisboa.

E por elas foi dito:
Que são as únicas sócias da sociedade comercial por quotas Dona

Branca, Confecções e Cortinados, L.da, com sede na Avenida dos
Heróis do Ultramar, 45, em Pombal, pessoa colectiva n.º 500195005,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob
o n.º 260, com o capital social de 10 000 000$, integralmente reali-
zado em dinheiro, dividido em duas quotas iguais de 5 000 000$,
pertencendo uma a cada uma das sócias.

Que, na invocada qualidade, deliberam:
a) Alterar a sede da sociedade para a Rua do 1.º de Maio, 21, em

Pombal;
b) Aumentar o capital social de 10 000 000$ para 10 024 100$,

sendo a importância do aumento de 24 100$ integralmente realiza-
do em dinheiro por ambas as sócias, em parte iguais, cada uma com
a quantia de 12 050$, com que reforçam as suas quotas passando,
desta forma, cada sócia a dispor na sociedade de uma quota de va-
lor nominal de 5 012 050$;

c) Redenominar o capital da sociedade em euros à taxa de con-
versão legalmente em vigor; e

d) Alterar, também o pacto social, passando este a prever a reali-
zação, pelos sócios, de suprimentos à sociedade e de prestações su-
plementares.

Que em consequência das deliberações tomadas, o artigo 1.º e 3.º
do pacto social passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dona Branca, Confecções e
Cortinados, L.da, e tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, 21, em
Pombal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 25 000 eu-
ros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

2 � Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, nas condi-
ções a estabelecer em assembleia geral.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante de 500 000 euros.

Que a importância relativa ao aumento deu já entrada na caixa
social, não sendo exigíveis por lei ou pelo contrato a realização de
quaisquer outras entradas.

Adverti as outorgantes da obrigatoriedade de promover o registo
deste acto dentro do prazo de três meses a contar desta data.

Arquivo: certidão do registo comercial por onde verifiquei a qua-
lidade de únicas sócias invocada e demais elementos da sociedade.

Esta escritura foi lida às outorgantes e às mesmas explicado o seu
conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de ambas.

(Assinaturas ilegíveis.)

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13375466

PASTCERAM � PASTAS CERÂMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula
n.º 2920A; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
010919.

Certifico que no dia 22 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial
de Alcobaça, perante mim licenciada Maria Adelaide Nunes da Silva
Freixinho, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Jorge Manuel Alves Ramalho, casado em comunhão de adqui-
ridos com Maria da Luz Vieira Soeiro Ramalho, natural da fregue-
sia e concelho de Leiria, em cuja freguesia é residente na Rua de
Maria Carlota Tinoco, 85, no lugar de Cruz da Areia, contribuinte
fiscal n.º 117970077.

2.º José Aldeia Lagoa, casado com Maria de Jesus da Silva, em
comunhão geral de bens, natural da freguesia de Colmeias, conce-
lho de Leiria, em cuja freguesia é residente no lugar de Valongo,
contribuinte fiscal n.º 137181485.

3.º Carlos José da Silva Aldeia Lagoa, casado com Sofia Sandra
Marques António Lagoa, em comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Meirinhas, concelho de Pombal, em cuja freguesia re-
side na Rua do Lagar, no lugar de Meirinhas, contribuinte fiscal
n.º 116905697.

4.º Carlos Alberto da Silva Lagoa, casado com Ana Cristina Ro-
drigues Pereira de Matos Lagoa, em comunhão de adquiridos, na-
tural da freguesia de Colmeias, já referida, residente na Avenida da
Cidade Maringá, torre 2, 5.º A, na freguesia e concelho de Leiria,
contribuinte fiscal n.º 116905972 que intervém por si e ainda, em
conjunto com o segundo e terceiro outorgantes, na qualidade de
únicos sócios e gerentes em nome e em representação da sociedade
comercial por quotas que gira sob a firma: José Aldeia Lagoa &
Filhos L.da, pessoa colectiva n.º 501565248, com sede no lugar de
Valongo, freguesia de Colmeias, concelho de Leiria, com o capital
social de 254 000 000$, matriculada na 1.º Conservatória do Registo
Comercial de Leiria sob o n.º 1986; qualidade e poderes bastantes
para o acto que comprova através de certidão do registo comercial
e pública forma de acta da assembleia geral, ambas que arquivo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade n.os 2593246, de 6 de Abril de 1998, 2552110, de
23 de Janeiro de 1984, 4421909, de 29 de Abril de 1998 e 4003365,
de 12 de Julho de 1995, emitidos o segundo e o terceiro pelos Ser-
viços de Lisboa e os restantes pelos Serviços de Leiria.

Disseram os outorgantes, nas qualidades em que intervêm que,
pela presente escritura constituem entre si e a dita José Aldeia La-
goa & Filhos, L.da, uma sociedade comercial anónima que adopta a
denominação PASTCERAM � Pastas Cerâmicas, S. A., e vai ter a
sua sede no lugar de Roussa, freguesia e concelho de Pombal, com
o capital social de 50 000 euros, cujo objecto consiste na produção
de pastas cerâmicas.

Que no capital da referida sociedade o accionista Jorge Manuel
Alves Ramalho subscreve 5000 acções (cada uma com o valor no-
minal de 5 euros); a sociedade José Aldeia Lagoa & Filhos, L.da subs-
creve 4850 acções (também cada uma com o valor nominal de 5 eu-
ros), e cada um dos accionistas José Aldeia Lagoa, Carlos Alberto da
Silva Lagoa e Carlos José da Silva Aldeia Lagoa subscreve 50 acções
(igualmente cada uma com o valor nominal de 5 euros).

Que esta sociedade reger-se-á pelas disposições constantes do
documento complementar elaborado em separado nos termos do
n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, documento este que já
leram e cujo conteúdo têm perfeito conhecimento pelo que dispen-
sam a sua leitura.

Assim outorgaram.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto na

competente conservatória do registo comercial, o qual deverá ser
requerido no prazo de três meses.

Arquivo:
A referida certidão do registo comercial;
Pública � forma da mencionada acta, e
O referido documento complementar.
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Exibiram:
O certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido, pelo Registo

Nacional de Pessoas Colectivas, em 4 de Julho do corrente ano.

Estatutos da sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de PASTCERAM �
Pastas Cerâmicas, S. A., e durará por tempo indeterminado.

2 � A sede social é em Roussa, freguesia e concelho de Pombal.
3 � Por deliberação do conselho de administração, a sede pode-

rá ser deslocada para outro lugar deste concelho ou de qualquer dos
concelhos limítrofes.

4 � Também por deliberação do conselho de administração, a
sociedade poderá criar delegações, filiais, sucursais, agências ou
outras formas de representação, e localizá-las no país ou fora dele.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção de pastas cerâmicas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e outros valores mobiliários

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e representa-se por 10 000 acções do valor nominal de
5 euros para cada uma.

2 � Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas
prestações acessórias aos accionistas, sempre gratuitamente, até ao
limite global de 25 000 euros.

3 � A obrigação de prestações acessórias terá sempre de respei-
tar a proporção de capital de cada sócio.

4 � As prestações acessórias só podem ser reembolsadas desde
que a situação líquida da sociedade não fique inferior à soma do
capital e das reservas legais.

5 � A assembleia geral só pode deliberar o reembolso das pres-
tações acessórias desde que todos os accionistas sejam beneficiados
com tal reembolso, e seja respeitada a proporcionalidade acima re-
ferida.

ARTIGO 4.º

1 � Todas as acções iniciais são nominativas, e só podem ser
convertidas em acções ao portador nas condições previstas neste
pacto social.

2 � O accionista que pretenda a conversão das suas acções em
acções ao portador deve formular o pedido ao conselho de adminis-
tração, justificando a pretensão.

3 � O conselho de administração, desde que entenda ser atendí-
vel essa justificação, comunicará ao presidente da mesa da assem-
bleia geral a necessidade de a convocar para deliberar sobre a con-
versão solicitada.

4 � O interessado poderá converter as suas acções, desde que a
proposta apresentada seja aprovada por votos que correspondam a,
pelo menos, 75% do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, ainda que por chancela.

2 � Haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100 ou mais acções.

ARTIGO 6.º

1 � Sob proposta do concelho de administração, acompanhada
de parecer do fiscal único, a assembleia geral poderá autorizar a
emissão de acções preferenciais, sem voto, até ao montante repre-
sentativo de metade do capital da sociedade.

2 � A deliberação que autorizar a emissão de acções preferen-
ciais sem voto deve, sob pena de ineficácia, definir o respectivo
dividendo prioritário.

3 � Nos aumentos de capital por incorporação de reservas po-
derão, por decisão da assembleia geral, ser emitidas acções preferen-
ciais sem voto, a distribuir exclusivamente pelos sócios que já se-
jam titulares de acções dessa categoria, na proporção daquelas de que
cada um seja titular.

4 � As acções aqui referidas ficam sujeitas a remição, quando a
assembleia geral o deliberar, de harmonia com o que for estabeleci-

do na deliberação que as autorizar, dentro dos termos legais e com o
prémio que tiver sido fixado na mesma deliberação.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir obrigações e outros valores mobi-
liários que não sejam acções, em qualquer modalidade e forma le-
galmente admissíveis.

2 � A emissão pode ser deliberada pelo conselho de administra-
ção, desde que previamente autorizado pela assembleia geral, de
acordo com os termos dessa autorização e com o parecer favorável
do fiscal único.

ARTIGO 8.º

1 � A transmissão de acções nominativas, a título gratuito, por
acto entre vivos, quando o donatário não for cônjuge, ascendente ou
descendente do doador, não é valida para com a sociedade sem con-
sentimento dado para o efeito em assembleia geral, a qual terá de
se pronunciar no prazo de 60 dias após o pedido de consentimento
apresentado pelo interessado ao concelho de administração.

2 � No caso de transmissão de acções nominativas, a título one-
roso, a quem não for accionista, assiste o direito de preferência aos
restantes accionistas que sejam igualmente titulares de acções nomi-
nativas.

3 � Para que possa ser exercido esse direito de preferência, o
cedente das acções deve comunicar ao conselho de administração,
por carta registada com aviso de recepção ou protocolo, as condi-
ções do projectado negócio, incluindo a identidade completa do
pretendente comprador.

4 � O conselho de administração deve comunicar prontamente
aos restantes accionistas o conteúdo daquela carta.

5 � Os titulares do direito de preferência perdem tal direito se
não manifestarem ao conselho de administração a sua vontade de
preferir, do mesmo modo, até 45 dias da data da emissão da carta
referida no n.º 3.

6 � Se mais do que um accionista pretender preferir, as acções
serão rateadas de acordo com o número de acções nominativas de
que cada um dos preferentes seja titular.

7 � O accionista interessado na transmissão ou cessão pode
efectuá-la nas anunciadas condições, se não receber qualquer respos-
ta no prazo de 60 dias.

ARTIGO 9.º

1 � O accionista que ceder ou transmitir acções em contraven-
ção com o disposto no artigo 8.º, fica impedido de votar nas assem-
bleias que se efectuarem nos dois anos seguintes ao conhecimento,
pela sociedade, da cedência ou transmissão feita.

2 � Aquele que adquirir acções em contravenção do disposto no
referido artigo oitavo, não pode exercer o direito de voto decorrente
das acções assim adquiridas e perde, a favor da sociedade, os res-
pectivos dividendos, enquanto, em assembleia geral, não for autori-
zada a aquisição irregularmente feita.

3 � O disposto nos dois anteriores números não prejudica os ti-
tulares do direito de preferência.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
pelo menos até 10 dias antes, possuam dez ou mais acções em seu
nome, averbadas no livro de registo de acções da sociedade ou, tra-
tando-se de acções ao portador não registadas, demonstrem terem
feito o seu depósito numa instituição de crédito, através de declara-
ção emitida pela depositária, com a mesma antecedência.

2 � A cada grupo de 10 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior

a 10, poderão agrupar-se de forma a somar esse número, fazendo-
se então representar por qualquer um dos agrupados.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas,
pelo cônjuge, ascendente ou descendente, ou por um membro do
concelho de administração.

5 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas, serão represen-
tados por um membro da sua administração, direcção ou gerência.

6 � Os instrumentos de representação previstos nos números
anteriores deverão ser dirigidos ao presidente da mesa da assembleia
geral e entregues na secretaria da sociedade com, pelo menos, cinco
dias úteis de antecedência em relação à data marcada para a respec-
tiva reunião.

7 � Os membros do concelho de administração e o fiscal único
deverão estar presentes nas reuniões da assembleia geral e, mesmo
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que não disponham de direito de voto, poderão intervir nos traba-
lhos, apresentar propostas e participar nos respectivos debates.

8 � A assembleia geral só pode deliberar, em primeira convocató-
ria, desde que estejam presentes accionistas que representem a maioria
do capital.

ARTIGO 11.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário, eleitos em assembleia geral, de entre accio-
nistas ou não, por um período de três anos, e poderão sempre ser
reeleitos.

2 � Compete ao presidente da assembleia geral, convocar e dirigir
as respectivas reuniões da assembleias, dar posse aos membros dos
restantes órgãos sociais, bem como exercer as demais funções que lhe
são conferidas por lei e pelos presentes estatutos.

ARTIGO 12.º

1 � As convocatórias para as reuniões da assembleia geral de-
vem ser feitas com a periodicidade e publicidade impostas por lei.

2 � Enquanto todas as acções forem nominativas, as assembleias
gerais podem ser convocadas por cartas registadas expedidas, com
a antecedência mínima de 21 dias, aos accionistas e demais pessoas
que devam estar presentes.

3 � O presidente da mesa da assembleia geral deverá convocar
extraordinariamente a assembleia geral, sempre que tal seja solicita-
do pelo conselho de administração, ou pelo fiscal único.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 13.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conse-
lho de administração composto por três membros, eleitos pela assem-
bleia geral, de entre accionistas ou não accionistas, por um período
de três anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessivos triénios,
sem qualquer limitação, sem prejuízo de direitos especiais ao cargo.

2 � Os administradores, findo o mandato, mantêm-se em funções
até serem substituídos.

3 � Na falta ou impedimento definitivo de qualquer administra-
dor os demais procederão à cooptação de um substituto, para o pe-
ríodo em falta.

4 � Se for necessário substituir o presidente do conselho de ad-
ministração, esse órgão designará qual dos administradores desem-
penhará aquele cargo, pelo período em falta.

5 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser cauci-
onada ou não, conforme for deliberado pela assembleia geral, a qual,
se obrigar a prestar caução, determinará o respectivo valor.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração deverá reunir, pelo menos, uma
vez por mês, e, além disso, sempre que for convocado pelo seu pre-
sidente.

2 � Cada administrador poderá fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante simples carta dirigida
ao presidente, mas cada instrumento de representação não pode ser
utilizado mais do que uma vez. As cartas de representação ficarão
arquivadas como anexos à acta da reunião respectiva.

3 � Os administradores serão convocados por qualquer forma
adequada permitida por lei, com a antecedência que, nas circunstân-
cias, permita a comparência dos convocados. A convocatória deve-
rá precisar os assuntos sobre os quais o conselho de administração
se irá pronunciar-se.

4 � Para que o conselho de administração possa deliberar vali-
damente, é necessário que esteja presente ou devidamente represen-
tada a maioria dos seus membros.

5 � O conselho de administração deliberará sobre os assuntos
agendados para a reunião, podendo todavia discutir e deliberar so-
bre outros assuntos desde que nisso acordem todos os membros pre-
sentes.

6 � De cada reunião será lavrada acta, por todos assinada.

ARTIGO 15.º

1 � Cabem ao conselho de administração os mais amplos pode-
res de administração da sociedade, previstos no artigo 406.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

2 � O conselho de administração poderá por unanimidade dele-
gar a gestão corrente da sociedade num administrador-delegado.

3 � Essa delegação é efectuada por deliberação que fique a cons-
tar da acta do conselho delegante.

4 � O conselho de administração poderá constituir procuradores
ou mandatários da sociedade, fixando com toda a precisão os actos
que estes podem praticar e a duração de mandato.

ARTIGO 16.º

1 � Compete ao conselho de administração representar plenamen-
te a sociedade em juízo e fora dele, através dos elementos que para
o efeito forem designados.

2 � Na falta de designação, a sociedade será representada pelo
presidente do conselho de administração.

3 � A sociedade fica validamente obrigada:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e um procurador a quem o conselho de

administração tenha conferido os necessários poderes, nos termos da
procuração;

c) Pelos mandatários constituídos, nos termos dos respectivos ins-
trumentos de mandato;

ARTIGO 17.º

Os administradores serão remunerados ou não, conforme for de-
liberado na assembleia electiva, ou noutra, e pelo modo que for es-
tabelecido nessa mesma assembleia.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
terá um suplente, eleitos pela assembleia geral, de entre revisores
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas, por
períodos de três anos e podem ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � O fiscal único será remunerado, nos termos e condições de-
liberados em assembleia geral ou pelo conselho de administração, por
delegação expressa da assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Das contas e aplicação de resultados

ARTIGO 19.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

Relativamente a cada exercício social, o conselho de adminis-
tração elaborará o balanço, a demonstração de resultados e o ane-
xo ao balanço, os quais, juntamente com o relatório sobre o esta-
do e evolução dos negócios e a proposta de aplicação de resultados,
serão apresentados ao fiscal único e, posteriormente, à assembleia
geral.

ARTIGO 21.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de dedu-
zidas ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei ou vo-
tadas na assembleia, terão a aplicação que a assembleia geral deli-
berar, a qual, terão a aplicação que a assembleia geral deliberar, a
qual pode decidir, por maioria simples, a não distribuição de qual-
quer lucro, remetendo-o para reserva especial ou, simplesmente, para
resultados transitados.

CAPÍTULO VII
Aquisição de participações sociais

ARTIGO 22.º

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

CAPÍTULO VIII
Suprimentos

ARTIGO 23.º

Os accionistas poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
a mesma carecer, remunerados ou não, sem limite, nos termos e
condições aprovados pela assembleia geral.
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CAPÍTULO IX

Amortização de acções

ARTIGO 24.º

1 � A sociedade poderá amortizar quaisquer acções, sem consen-
timento dos respectivos titulares, nos seguintes casos:

a) Falência do titular;
b) Penhora, arresto, apreensão judicial ou administrativa ou cons-

tituição de quaisquer ónus ou encargos relativamente a acções, se o
acto se mantiver por mais de 120 dias;

c) Transmissão de acções em desrespeito pela lei ou pelos presen-
tes estatutos, inclusive no caso de o cedente não facultar o exercício
dos direitos de preferência dos demais accionistas;

d) Venda judicial ou administrativa de acções.
2 � A amortização será efectuada pelo valor nominal das acções,

e o respectivo montante deverá ser depositado na Caixa Geral de
Depósitos, à ordem de quem de direito.

3 � O depósito referido no número anterior será comunicado ao
titular das acções a amortizar, ou a este e ao adquirente das mes-
mas, consoante os casos, no prazo de três dias úteis após a efecti-
vação do mesmo, com o que ficará perfeita a amortização.

CAPÍTULO X

Normas transitórias

ARTIGO 25.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos e ratificados pela sociedade os
direitos e obrigações emergentes de todos os negócios jurídicos em
seu nome celebrados pelos administradores nos termos dos presen-
tes estatutos, a partir da data da constituição e antes de efectuado o
registo definitivo da sociedade, ficando para tal conferida, desde já, a
necessária autorização.

ARTIGO 26.º

O conselho de administração fica desde já autorizado a, indepen-
dentemente do registo definitivo da constituição da sociedade, efec-
tuar o levantamento do montante depositado a título de realização
do capital social, destinando-o ao pagamento das despesas de cons-
tituição da sociedade e à aquisição de bens móveis ou imóveis ne-
cessários ao início e desenvolvimento da sua actividade social.

ARTIGO 27.º

1 � Os membros do conselho de administração e da mesa da
assembleia geral, neste primeiro triénio, auferem a remuneração que
vier a ser fixada na primeira assembleia geral.

2 � A assembleia delega no concelho de administração o encar-
go de fixar as remunerações do fiscal único e do seu suplente du-
rante este primeiro triénio.

ARTIGO 28.º

São desde já nomeados, para o primeiro triénio, sem prejuízo dos
direitos especiais à administração fixados nestes estatutos, os seguin-
tes titulares dos órgãos sociais.

Presidente da mesa da assembleia geral: Renato Júlio Lopes de
Almeida Militão, casado, residente na Rua do Município, bloco B
1 C, 1, 1.º, direito, em Leiria.

Secretário da mesa da assembleia geral: António Manuel de Fa-
ria Ferreira, casado, residente na Rua de Nossa Senhora das Dores,
55, em Boavista, Leiria.

Presidente do concelho de administração: Jorge Manuel Alves
Ramalho, casado, residente na Rua de Maria Carlota Tinoco, lote 85,
Cruz da Areia em Leiria.

Vogal do concelho de administração: Carlos Alberto da Silva
Lagoa, casado, residente na Avenida da Cidade do Maringá, Torre
2, 5.º A em Leiria.

Vogal do concelho de administração: José Aldeia Lagoa, casado,
residente em Valongo, Colmeias em Leiria.

Fiscal único: Manuel Alberto Gaspar Soares, casado, residente na Rua
de Julieta Ferrão, 12, 304, em Lisboa, revisor oficial de contas n.º 807.

Fiscal único suplente: João Pedro Gomes Pereira de Matos, casado,
Avenida de 5 de Outubro, 49 em Anadia, revisor oficial de contas n.º 609.

(Assinaturas ilegíveis.)

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388029

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ARMANDO & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2922;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010924.

Certifico que no dia 18 de Setembro de 2001, no Cartório Nota-
rial de Ourém, perante mim, licenciada Maria Elisete Massano
Carrão Ferreira Cazeiro, notária do concelho, compareceram como
outorgante: Armando Simões Jorge e mulher Célia Maria Pedro Dias
Jorge casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais, ele
da freguesia de Urqueira, deste concelho, ela da freguesia de Alberga-
ria dos Doze, concelho de Pombal, e residentes neste, em Cartaria,
na Rua Principal, contribuintes fiscais n.os 199040320 e 197011640.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face dos respectivos
bilhetes de identidade n.os 10470429, de 14 de Outubro de 1998 e
9777226, de 14 de Outubro de 1998, ambos de Lisboa, emitidos
pelos Serviços de Identificação Civil.

Os outorgantes declararam que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, com a firma Sociedade de Construções Arman-
do & Jorge, L.da, pessoa colectiva n.º P505033968, actividade 45211,
com o capital social de 50 000 euros, correspondente a 10 024 100$,
e que se regerá pelas cláusulas constantes do documento complemen-
tar, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do No-
tariado que fica a fazer parte integrante desta escritura.

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado que faz parte integrante da escritura lavra-
da no Cartório Notarial de Ourém, a cargo da licenciada Maria
Elisete Massano Carrão Ferreira Cazeiro, no dia 17 de Setembro
do ano 2001, do livro de notas para escrituras diversas n.º 175-E
a fls. 106.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Sociedade de Cons-
truções Armando & Jorge, L.da têm a sua sede na Rua Principal em
Cartaria, freguesia de Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, e
durará por tempo indeterminado a partir de hoje.

2 � Mediante deliberação da gerência da Sociedade, pode esta-
belecer filiais, agências ou outras formas de representação no terri-
tório nacional ou estrangeiro, bem como transferir a sua sede nos
termos da lei.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de construção de edifícios,
obras públicas, compra e venda de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 00 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 25 000 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Armando Simões
Jorge e Célia Maria Pedro Dias Jorge.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre, porém feita a estranhos, a Sociedade
poderá usar o direito de preferência, em primeiro lugar e o sócio não
cedente em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência remunerada ou não, conforme for deliberado, em
assembleia geral, pertence aos sócios, Armando Simões Jorge e Célia
Maria Pedro Dias Jorge que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para que a Sociedade fique validamente obrigada é necessá-
ria e suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Os gerentes poderão nomear mandatários ou procuradores da
Sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de
actos, podendo delegar noutro gerente competência para determina-
dos negócios ou espécie de negócios, nos termos n.º 2 do artigo 261.º
do Código das Sociedades.

ARTIGO 6.º

1 � Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos
sócios, a Sociedade não se dissolve, continuando os herdeiros do
falecido ou os representantes da interdita ou inabilitada.

2 � Os herdeiros do falecido, enquanto a quota permanecer in-
divisa escolherão entre si um que a todos represente na sociedade.

3 � Fica desde já autorizada a divisão de quotas entre os herdei-
ros de qualquer dos sócios.
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ARTIGO 7.º

A sociedade reserva-se ao direito de amortizar qualquer quota que
seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

A amortização executa-se nos termos da lei.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalida-
des, serão convocadas por cartas registadas, expedidas com pelo
menos 15 dias de antecedência, dirigida aos sócios.

ARTIGO 9.º

Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados conforme o
que for deliberado pela assembleia geral que aprovar o respectivo
balanço, a qual poderá aplicá-los, no todo ou em parte, à constitui-
ção e reforço de reservas ou à prossecução de quaisquer outros in-
teresses da Sociedade, não distribuindo lucros.

ARTIGO 10.º

1 � Os gerentes desde já ficam autorizados a adquirir quaisquer
bens móveis ou imóveis para a Sociedade, ficando expressamente
ratificados tais negócios jurídicos.

2 � A Sociedade assume desde já de pleno direito a responsabi-
lidade pelo pagamento de todos os encargos e despesas com a cons-
tituição, publicação e registo do contrato social.

3 � Os gerentes ficam autorizados a efectuar levantamento da
conta aberta em nome da Sociedade, para compra de bens imóveis
e para a aquisição de equipamento e despesas de manutenção do giro
comercial.

(Assinaturas ilegíveis.)

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388517

MENDES & FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 905;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/010928.

Certifico que no dia 22 de Junho de 2001, no Cartório Notarial
de Pombal, perante mim licenciado António José Machado Nunes
da Costa, notário neste concelho, compareceram como
outorgantes: Armando Mendes e mulher Maria de Ascensão dos
Santos Freire que também usa Maria de Ascensão dos Santos Freire
Mendes, casados segundo o regime da comunhão de adquiridos,
naturais da freguesia de Santiago da Guarda, concelho de Ansião,
residentes na Avenida dos Heróis do Ultramar, lote 7, rés-do-chão,
neste cidade, freguesia e concelho de Pombal, contribuintes fiscais
respectivamente n.os 173326200 e 173326021.

Verifiquei a identidade dos outorgantes através dos seus bilhetes
de identidade n.os 2635029 de 31 de Maio de 1996 e 4340169 de
21 de Abril de 1995 ambos de Lisboa.

Pelos outorgantes foi declarado que, são únicos e actuais sócios,
sendo ambos também gerentes, da sociedade comercial por quotas
denominada Mendes & Freire, L.da, com sede na Avenida dos He-
róis do Ultramar, lote 7, rés-do-chão, nesta cidade, freguesia e con-
celho de Pombal, com o capital social de 400 000$, correspondente
à soma de duas quotas iguais no valor nominal de 200 000$, per-
tencente cada uma a cada um dos sócios, conforme tudo verifiquei
por certidão do registo comercial quer arquivo, sociedade essa ma-
triculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o
n.º 905, a fls. 65v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º C-
3, cujas quotas já se encontram liberadas, pessoa colectiva
n.º 502155027.

Que, na referida qualidade de únicos sócios deliberam aumentar
o capital social da referida sociedade, pela primeira vez, para
2 004 820$, aumento este de 1 604 820$, subscrito em dinheiro,
pelos sócios, proporcionalmente às respectivas quotas.

Declararam os outorgantes na referida qualidade de gerentes: ter
a sociedade recebido e ter dado portanto entrada na caixa social, a
importância correspondente ao aumento de capital em causa.

Declararam ainda os outorgantes na mencionada qualidade de
únicos sócios que, deliberam redenominar o actual capital social da
sociedade em cauda de 2 004 820$ para euros, e, em consequência
também do presente aumento de capital, alterar o artigo 3.º do pac-
to social da mesma sociedade, deliberam ainda criar um parágrafo
único a cada um dos artigos 1.º e 2.º do mesmo pacto social, pas-

sando assim os referidos artigos alterados a ter as seguintes redac-
ções:

ARTIGO 1.º

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no país ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

§ único. Poderá a sociedade adquirir participações noutras socieda-
des, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 5000 euros, pertencentes cada uma a cada um dos
sócios.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura, sujeita ao emolumento do artigo 14.º da tabela ane-
xa do Código do Notariado, foi lida e explicado o seu conteúdo.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388738

EVOSIL � PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1341;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/010926.

Certifico que no dia 20 de Setembro de 2001, no 1.º Cartório
Notarial de Competência Especializada de Leiria, perante mim, Dia-
mantino Rodrigues Matias, respectivo notário, compareceram como
outorgantes:

1.º Virgílio Feteira Évora, casado, natural da freguesia de
Coimbrão, concelho de Leiria, residente na sede de freguesia de
Guia, concelho de Pombal;

2.º Germano da Silva, casado, natural da freguesia de Mata
Mourisca, concelho de Pombal, residente em Outeiro Martinho, dita
freguesia de Guia.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhe-
tes de identidade, respectivamente n.os 4404577, emitido em 21 de
Setembro de 1998, em Lisboa e 4456641, emitido em 12 de Abril
de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Os outorgantes declararam que, conforme certidão de teor registral
que me apresentaram, são os únicos sócios da sociedade comercial por
quotas, EVOSIL � Pneus, L.da, pessoa colectiva n.º 502981830, com
sede na Avenida de Nossa Senhora da Guia, dita freguesia da Guia,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal, sob
o n.º 1341, com o capital social, integralmente realizado, de
2 000 000$, correspondente à soma de duas quotas iguais, de
1 000 000$, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Que deliberam:
a) Aumentar o capital social da dita sociedade para 12 028 920$,

sendo a importância do aumento de 10 028 920$, por incorporação
de reservas livres, na proporção das referidas quotas, ficando cada
um dos sócios com uma quota de 6 014 460$, reservas aquelas que
constam do balanço de 31 de Dezembro último, devidamente apro-
vado por acta n.º 9, de 31 de Março último, que apresentaram;

b) Redenominar o capital social de escudos para euros, passando
o mesmo capital a ser de 60 000 euros;

c) Alterar parcialmente o pacto social, dando nova redacção ao seu
artigo 3.º que passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
30 000 euros, cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

Declararam ainda os outorgantes, na qualidade em que outorgam
que desde o dia a que se reporta o balanço que instrui este acto, até
ao dia de hoje, não ocorreram diminuições patrimoniais que obstem
ao presente aumento de capital.

Adverti os outorgantes de que é obrigatória a requisição do registo
deste acto no prazo de três meses, a contar da hoje.
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Arquivo uma fotocópia da certidão de teor registral; balanço anual
que serviu de base do presente aumento de capital; e uma fotocópia
da acta que aprovou aquele balanço.

Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
13388649

E. M. A. � EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE ALUGUER, L.DA

Sede: Zona Industrial da Quinta Nova, Pelariga, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1433;
identificação de pessoa colectiva n.º 503089486; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 18/010924.

Certifico que foi efectuado o registo de nomeação de gerente da
não sócia Maria Gabriela Ventura Pinto Cordeiro, casada, em 10 de
Agosto de 2001.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 13388568

LISBOA
ALENQUER

SERGIOBRINDE � BRINDES PUBLICITÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1865/
20010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505371740; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/20010924.

Certifico que, em 6 de Agosto de 2001, pelo sócio único Sérgio
Alexandre Moreira Mendes Pinto, casado com Anabela Pinheiro
Correia, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SÉRGIOBRINDE � Brindes
Publicitários, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fidalga, 67, Penafirme
da Ventosa, freguesia de Ventosa, concelho de Alenquer.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e representação de
brindes publicitários, estruturas metálicas, publicidade e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando
desde já nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Pelo outorgante foi ainda dito que, não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Conferida, está conforme.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 16363515

IBERTÁXIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula
n.º 1866/010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505714957;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20010924.

Certifico que, em 24 de Setembro de 2001, pelo único sócio Al-
berto Jorge Coelho Galvão, solteiro, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ibertáxis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sacadura Cabral,
lote B, loja esquerda, freguesia de Triana, concelho de Alenquer.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Pelo outorgante foi ainda dito que, não é sócio de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Conferida, está conforme.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 16363523
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R. S. P. � DOÇARIA CASEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 10 015;
identificação de pessoa colectiva n.º 504619594; data da
apresentação: 20011030.

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.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12840874

AZAMBUJA

RSR � RESTAURANTES E SIMILARES DO RIBATEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Azambuja. Matrícula n.º 531;
identificação de pessoa colectiva n.º 504193031; inscrições nos 2,
3 e 4; números e data das apresentações: 5, 6 e 7/20011029.

Certifico que foi registada a cessação das funções da gerente Ma-
ria Lucília Pinto Redinha Moleirinho, por renúncia, em 27 de Julho
de 2001; a nomeação do gerente Ricardo Alexandre de Oliveira Nas-
cimento, em 31 de Julho de 2001; e a alteração parcial do contrato
da sociedade em epígrafe, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 9975,96 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de 4987,98 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Teresa
Oliveira da Costa Nascimento e Ricardo de Oliveira Nascimento.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 16858301

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ALIMENTARIA 2001 � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8584/991019; identificação de pessoa colectiva n.º 504841556;
data da apresentação: 20010112.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12221333

A FÁBRICA DA COMUNICAÇÃO II
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8907/20000302; identificação de pessoa colectiva
n.º 504579258; data da apresentação: 20010108.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13756729

ADMICER � EXPLORAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7041/971119; identificação de pessoa colectiva n.º 504002732;
data da apresentação: 20010108.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12220558

A. A. B. � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS BRASIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 536/600530; identificação de pessoa colectiva
n.º 500724970; data da apresentação: 20010108.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 15780430

DOCTUDO, DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 347/890216; identificação de pessoa colectiva n.º 502110740;
data da apresentação: 20010108.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 16672127

BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8005/990104; identificação de pessoa colectiva n.º 504655256;
data da apresentação: 20010629.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000 e consoli-
dadas.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 16672135

ANDRADE & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4800/941003; identificação de pessoa colectiva n.º 503277215;
data da apresentação: 20010112.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 07795190

DOVA � EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 391/871214; identificação de pessoa colectiva
n.º 501916130; data da apresentação: 20010115.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12221538
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ARTECIDOS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 141/871102; identificação de pessoa colectiva
n.º 501900136; data da apresentação: 20010115.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12221546

ALM � SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA MÉDICA
E CIRURGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8440/990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504793357;
data da apresentação: 20010112.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12221309

ALVES & SÁ � REMODELAÇÃO E CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7640/980714; identificação de pessoa colectiva n.º 504193317;
data da apresentação: 20010116.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 14414244

DIRIGESTE LISBOA � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5028/950125; identificação de pessoa colectiva n.º 503344249;
data da apresentação: 20010116.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 14414090

ELECTRO PIZÃO � COMPONENTES ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4415/940304; identificação de pessoa colectiva n.º 503150002;
data da apresentação: 20010116.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 14414139

ANESMÉDICA � CLÍNICA DE ANESTESIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6180/960918; identificação de pessoa colectiva n.º 503718106;
data da apresentação: 20010118.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 14712512

ARFA � ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5909/960418; identificação de pessoa colectiva n.º 503630438;
data da apresentação: 20010118.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 14712091

DIAS & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 460/631209; identificação de pessoa colectiva
n.º 500834555; data da apresentação: 20010118.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 14029820

EUPORT � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8631/991108; identificação de pessoa colectiva n.º 504682520;
data da apresentação: 20010108.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 13756710

ARTIGO ÚNICO � PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9689/20010104; identificação de pessoa colectiva
n.º 503743275; data da apresentação: 20010104.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12220051

DESPORTOLUZ � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 745/790605; identificação de pessoa colectiva
n.º 500846294; data da apresentação: 20010118.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 14712415
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BARREIRA MONIZ � CUIDADOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7703/980817; data da apresentação: 20010118.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 14414740

BOSTON CIENTIFIC IBÉRICA, S. A.
(Sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2491/930401; data da apresentação: 20010108.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 12220280

AGÊNCIA BAPTISTA � DOCUMENTAÇÃO
PARA AUTOMÓVEIS E CONDUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 712/851017; identificação de pessoa colectiva
n.º 501544534; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 31/
20010611.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda
Maria Tavares. 15803490

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GENERALCARGO � MARKETING E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 788/830520; identificação de pessoa colectiva
n.º 501399569; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 41/20010703.

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

Certifico ainda que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Carlos Eduardo Barata de Aboim

Inglez, por ter renunciado em 27 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 16895070

LUÍS FRANCO FRAZÃO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6740/960528; identificação de pessoa colectiva n.º 503651737;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/20010914.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim; elaboração de projectos; pro-

moção, gestão, construção e planeamentos de empreendimentos
imobiliários; arrendamento imobiliário; empreitadas de construção e obras
públicas; gestão e exploração de estabelecimentos hoteleiros e similares.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 15799948

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; ins-
crições n.os 11 e 12; número e data da apresentação: 9/20010914.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 552 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios

em partes iguais.
É o seguinte o teor do artigo alterado:

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 uma, pertencentes uma ao sócio Amé-
rico Perisco Alves e outra à sócia Maria da Natividade Rodrigues
Gonçalves.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva, os
documentos 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.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 15799859

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 8; número e data da apresentação: 26/990407.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º n.os

1 e 2, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma Limpa Hotel � Sociedade de Limpe-
zas, L.da, e tem a sua sede na Rua da Infantaria 16, 96-A, freguesia
de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
450 000$, e correspondente à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 225 000$ cada uma, pertencentes uma ao sócio Amé-
rico Perisco Alves e outra à sócia Maria Natividade Rodrigues Gon-
çalves.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios, nomeados
em assembleia geral, desde já nomeados ambos os sócios.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e
contratos, e representá-los em juízo ou fora dele é suficiente a assi-
natura de um gerente.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 08415943
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FLORES DO CÉU � SOCIEDADE DE PRODUTOS
DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9822/20000117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504595415; inscrição n.º 2; data da apresentação: 20010424.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16515684

FOOD EXPRESS � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E RESTAURAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9847/20000127; identificação de pessoa colectiva
n.º 504724959; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 28/20010824.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida de 5 de Outubro, 74, C e D,

5.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 15887200

IDEIA LÍQUIDA � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9957/20000302; identificação de pessoa colectiva
n.º 504542915; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
20010807.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 22 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16954521

FIO DE LUZ � COMÉRCIO DE CERÂMICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 033/20000327; identificação de pessoa colectiva
n.º 504849611; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/
20010720.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 21 de Julho de 2000, de

Joaquim Guilherme de Magalhães Dinis Lopes, divorciado, residente
no Bairro da Senhora dos Remédios, Guarda.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16978587

LEMOS BRANCO & GOMES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 147/20000512; identificação de pessoa colectiva
n.º 504972316; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/
20010811.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovadas em 25 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 15886018

FAST FOOD WORLD � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E RESTAURAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 171/20000522; identificação de pessoa colectiva
n.º 504844423; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 27/20010824.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida do 5 de Outubro, 74, 5.º, C e

D, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 15887219

J. V. ROLEIRA � MONTAGEM DE ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 176/20000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504810073;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20010823.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para o Vale de Alcântara, lote 8, 3.º, esquerdo,

Bairro da Liberdade, freguesia de Campolide.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 15887065

FRUTIPEC � SOCIEDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 266/20000216; identificação de pessoa colectiva n.º 501427309;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 16; números e data
das apresentações: 10-11/20010717.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Jaime Rodrigues Antunes, por ter

renunciado, em 29 de Junho de 2001.
Nomeação de gerente, por deliberação de 12 de Julho de 2001, de

Sérgio Manuel Mendes Gomes, casado, residente na Rua de Elisa
Sousa Pedroso, 12, 3.º, B, Carnaxide.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16977408

L. M. H. CAR � COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS
E USADOS MULTIMARCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 442/20000816; identificação de pessoa colectiva n.º 504084031;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/20010802.

Certifico que foi registada a dissolução e o encerramento da li-
quidação, tendo as contas sido aprovada em 21 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16340809
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GOLDMICRO � DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 638/20001031; identificação de pessoa colectiva
n.º 504880730; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 43-44/20010913.

Certifico que foi registado e averbado o seguinte:
Alteração do contrato quanto aos artigos 1.º n.º 2, 3.º n.º 1 e 4.º

n.º 1, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � [...]
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Filipe da Mata, 10,

1.º, esquerdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa.

3 � [...]

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 2 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
900 000$ e outra de 200 000$, pertencentes ao sócio Paulo Manuel
Ferreira Braçal; e outra de 900 000$, pertencente ao sócio Luís Fi-
lipe Teixeira Fernandes.

2 � [...]
3 � [...]

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente, o sócio Paulo
Manuel Ferreira Braçal.

2 � [...]

Cessação de funções do gerente António de Jesus Conceição
Pinhão, por ter renunciado em 12 de Fevereiro de 2001.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16903889

GOLDMICRO � DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 638/20001031; identificação de pessoa colectiva
n.º 504880730; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 6/20010730.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida de Elias Garcia, 137, 2.º, A,

freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16979729

NCASH � PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPRESARIAL
E PROMOÇÃO DE VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 721/20001128; identificação de pessoa colectiva
n.º 505246686; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 25/20010809.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Diogo Bernardo Gonçalves Mar-

tins Rodrigues do Carmo, por ter renunciado em 27 de Junho de
2001.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 12864188

IMOMESTRES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 789/20001218; identificação de pessoa colectiva
n.º 504807358; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 25-26/20010816.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções de todos os membros do conselho de adminis-

tração, por terem renunciado em 30 de Abril de 2001:
Presidente � Gustavo Nuno Areosa de Carvalho Antunes da

Cunha, indicado pela Valor Residual � Gestão Imobiliária, S. A.;
administradores � Sistemas de Edifício Inteligentes, L.da, e, Abílio
Joaquim Marques Milheiro.

Nomeação do conselho de administração, até final do quadriénio
de 1999-2002, por deliberação de 25 de Junho de 2001:

Presidente � Domingos de Melo Geraldes Pereira de Figueiredo,
solteiro, maior, residente na Rua de Silva Albuquerque, 3, 3.º, es-
querdo, Lisboa; vogais � Rafael Francisco de Jesus Vilhais, casado,
residente em Samora Correia, Tapada dos Curralinhos, apartado 49;
e, Nelson Manuel da Silva Rego, solteiro, maior, Marinhais, Estra-
da Nacional n.º 367, 345, Salvaterra de Magos.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16954815

LOSAVI � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 796/20001219; identificação de pessoa colectiva
n.º 501079564; inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 10/20010828.

Certifico que registado o seguinte:
Nomeação de um administrador, por cooptação, em 28 de Feve-

reiro de 2001, de António Manuel Vitória Lopes, divorciado, resi-
dente na Rua do Professor João Barreira, 18, 7.º, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 10474790

LOSAVI � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 796/20001219; identificação de pessoa colectiva
n.º 501079564; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14, inscrição
n.º 17, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12; inscrição n.º 18, aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 16, inscrição n.º 19 e averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 12; números e data das apresentações: 5, 6, 7,
8, 9, 10 e 11/20010830.

Certifico que foi sucessivamente registado e averbado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Vitorino Almeida Fonse-

ca, por ter renunciado, em 7 de Março de 2001.
Nomeação de um administrador, por cooptação, em 10 de Março

de 2001, de Mário Castro de Sousa, viúvo, residente na Rua de
Marques da Silva, 67, rés-do-chão, direito, Lisboa.

Cessação de funções do administrador Manuel Carlos Santos da
Costa Amaral, por ter renunciado, em 31 de Março de 2001.

Nomeação de um administrador, por cooptação, em 13 de Abril
de 2001, de Abílio Marques, solteiro, maior, residente na Avenida
de António Augusto de Aguiar, 3, 1.º, A/B, Lisboa.

Cessação de funções do administrador António Vitória Lopes, por
ter renunciado em 21 de Agosto de 2001.

Nomeação de um administrador, por cooptação, em 1 de Agosto
de 2001, designado presidente em 22 de Agosto de 2001, de Carlos
Alberto Gomes Coimbra Pinto, divorciado, residente na Avenida do
Almirante Gago Coutinho, 100, Lisboa.

Cessação de funções do administrador José Manuel Victória Lo-
pes, por ter renunciado em 21 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16300882
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IMOALPES � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 870/20010110; identificação de pessoa colectiva
n.º 505173638; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 8 of. e 9/20010816.

Certifico que foi registado e averbado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 4.º, que passa a ter a se-

guinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de todos os sócios que,
ficam desde já nomeados gerentes, sem caução e com ou sem remu-
neração, conforme a assembleia geral vier a deliberar.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura em conjunto de dois
gerentes.

Gerentes designados: os sócios Manuel Henriques Nogueira Ma-
tos, Manuel de Jesus Gameiro e José Melando Pucarinho.

Cessação de funções do gerente, por ter renunciado, em 12 de
Julho de 2001, de António João Barata da Silva Barão.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16515692

IMODANÚBIO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 874/20010110; identificação de pessoa colectiva
n.º 505174111; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 20-21/20010828.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos ar-
tigos 3.º e 4.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas: uma de 4375 euros, da sócia LUZPRED � Sociedade de
Construções, L.da; e outra de 625 euros, da sócia COGIMOL �
Construções e Gestão Imobiliária, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe a três gerentes: dois desig-
nados pela sócia LUZPRED � Sociedade de Construções, L.da e um
designado pela sociedade COGIMOL � Construções e Gestão
Imobiliária, L.da

A sociedade obriga-se com a assinatura de três gerentes.
2 � Ficam desde já nomeados gerentes: Joaquim José da Encar-

nação Gonçalves; António Manuel Gaspar Rodrigues Imaginário; e
José António Simões da Silva Ramos.

Certifico ainda que foi averbada a cessação de funções do gerente
António João Barata da Silva Barão, por ter renunciado, em 10 de
Agosto de 2001.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 15887561

LUSA � AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7324/970813; identificação de pessoa colectiva n.º 503935107;
inscrições n.os 11 e 12; data da apresentação: 20010731.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16955811

HORÁCIO ALVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8044/210322; identificação de pessoa colectiva n.º 500135100;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 9/20010827.

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

triénio de 2001-2003, por deliberação de 4 de Abril de 2001:
Conselho de administração: presidente � José Messias Escada,

vice- presidente � Maria Filomena Rodrigues da Costa; vogais �
Jorge Alexandre da Silva Nunes, Manuel Augusto Duarte Rodrigues
e Aida Cristina Campos Vilas Boas.

Fiscal único: efectivo � Gonçalves Roberto & Ribeiro Graça,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente � José Manuel
Gonçalves Ribeiro, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 15887430

INTERCABO ATLÂNTICO � COMUNICAÇÕES POR CABO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8087/980211; identificação de pessoa colectiva n.º 503668877;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 18-19/20010719.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Ray Dale Samuelson, Jr.,

por renúncia, de 16 de Junho de 2000.
Nomeação de um administrador, por deliberação de 7 de Junho de

2001, para o triénio em curso de 1999-2001, de Jeremy Lewis
Evans.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16978250

INTERCABO CENTRO � TELEVISÃO POR CABO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8088/980211; identificação de pessoa colectiva n.º 503668893;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 16-17/20010719.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Ray Dale Samuelson, Jr.,

por renúncia, em 16 de Junho de 2000.
Nomeação de um administrador, por deliberação de 8 de Junho de

2001, para o triénio em curso de 1999-2001, de Jeremy Lewis
Evans.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filo-
mena da Costa Silva Loureiro. 16978269

INTERCABO NORTE � COMUNICAÇÃO POR CABO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8089/980211; identificação de pessoa colectiva n.º 503668885;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 14-15/20010719.
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Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Ray Dale Samuelson, Jr., por

renúncia, em 16 de Junho de 2000.
Nomeação de um administrador, por deliberação de 8 de Junho de

2001, para o triénio em curso de 1999-2001, de Jeremy Lewis
Evans.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 16978242

LISBOA � 3.A SECÇÃO

RCV � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3313; identificação de pessoa colectiva n.º 502739622; data da
apresentação: 20011024.

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.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15921425

TELA � RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2104; identificação de pessoa colectiva n.º 502485892; data da
apresentação: 20011031.

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.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 15038513

ORTOPNEUMO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9384; identificação de pessoa colectiva n.º 504401149; data da
apresentação: 20011025.

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.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16502639

VILELA & GORDON � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º6947; identificação de pessoa colectiva n.º 503705365; data da
apresentação: 20011031.

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.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 16668880

MARGILDO � CONFECÇÕES, LAVANDARIA E TINTURARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 379; identificação de pessoa colectiva n.º 500929017; nú-
mero e data da apresentação: 9954/20010712.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 14997193

COPALDA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 110; identificação de pessoa colectiva n.º 502068361; número
e data da apresentação: 9698/20010711.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 16118065

CONSULPLANO � ESTUDOS, PROJECTOS
E PLANEAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 305; identificação de pessoa colectiva n.º 500032033; nú-
mero e data da apresentação: 9967/20010712.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Graça Bicho Martins. 14057409

ODIVELAS

HABISENSOR � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º17 589; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010917.

Certifico que entre:
1) Leonel Pinheiro Nunes, divorciado, 5000 euros; e
2) Hugo Miguel da Silva Caetano, solteiro, maior, 5000 euros,

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HABISENSOR � Instalações
Eléctricas e Canalizações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bartolomeu Dias, 13,
rés-do-chão, direito, no lugar e freguesia de Póvoa de Santo Adrião,
concelho de Odivelas.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda 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 construções ci-
vil, instalações eléctricas e canalizações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
cada uma do valor nominal de 5000 euros e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092690

TÁXIS RIBEIRO & ADÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 586; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010914.

Certifico que entre:
1) Luís Ribeiro, 2500 euros; e
2) Adília da Conceição Tavares Ribeiro, 2500 euros, casados um

com o outro na comunhão geral; foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Ribeiro & Adília, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gil Eanes, 11, cave,
esquerda, freguesia e concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte particular de pas-
sageiros, alugueres.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Luís Ribeiro.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092682

ESTEVES & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 575; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010911.

Certifico que entre:
1) Fernando Esteves, 3000 euros;
2) Ermezinda de Jesus Faustino Esteves, 1500 euros, casados entre

si, na comunhão de adquiridos; e
3) Rui Pedro Faustino Esteves, solteiro, maior, 500 euros; foi

constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Esteves & Esteves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Bonfim, lote 244,
cave, Casal do Bispo, freguesia de Famões, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de carpintaria e
marcenaria. Remodelação e decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 3000 euros, titulada pelo sócio Fernando Esteves;
uma no valor nominal de 1500 euros, titulada pela sócia Ermezinda
de Jesus Faustino Esteves; e outra no valor nominal de 500 euros,
titulada pelo sócio Rui Pedro Faustino Esteves.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Fernando Es-
teves e Rui Pedro Faustino Esteves.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

11 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092658

CONSTRUTORA MARTISOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 577;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20010912.

Certifico que entre:
1) António Joaquim da Silva Sousa, solteiro, maior, 4750 euros; e
2) Paula Cristina Nunes Martins, casada com Fernando Júlio Gue-

des de Almeida, na comunhão de adquiridos, 250 euros; foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construtora Martisousa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Aqueduto, lote 18,
rés-do-chão, Bairro Arco Maria Teresa, Caneças, freguesia de Ca-
neças, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na indústria de construção civil,
construção de obras públicas e empreitadas particulares. Compra e
venda de propriedades e revenda das adquiridas para esse fim. Ma-

nutenção e reparação de edifícios e habitações. Comércio de mate-
riais de construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4750 euros, titulada pelo sócio António Joaquim
da Silva Sousa; e outra no valor nominal de 250 euros, titulada pela
sócia Paula Cristina Nunes Martins.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se, por falecimento, de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092640
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MANÉ & BRAIMA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º17 580; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010913.

Certifico que entre:
1) Braima Ducure, solteiro, maior, 2500 euros; e
2) Adama Mané, solteiro, maior, 2500 euros; foi constituída a

sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mané & Braima � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Marechal Humberto
Delgado, 8, 2.º, esquerdo, em Olival de Basto, freguesia de Olival
de Basto, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na actividade de construção ci-
vil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
no valor nominal de 2500 euros cada uma, tituladas uma por cada
sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não só-
cios.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Adama Mané.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092615

COMPUSTAT � COMPUTAÇÃO E ESTATÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º17 573;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20010907.

Certifico que entre:
1) Pedro Alexandre Costa Ligeiro, solteiro, maior, 2500 euros; e
2) Paula Cristina de Abreu da Cunha, solteira, maior, 2500 euros;

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMPUSTAT � Computação
e Estatística, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Odivelas, na Rua de Palmira
Bastos, 7, rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em análise, investigação, especi-
ficação, implementação, desenvolvimento, formação, consultoria e
comercialização de produtos, serviços e projectos nas áreas de in-
formática estatística, investigação operacional e matemática.

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,
cada uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.
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ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092607

AUTO TÁXIS JACINTO FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 578; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20010912.

Certifico que entre:
1) Jacinto Rosa Francisco, 2500 euros; e
2) Helena Martins Lopes Francisco, 2500 euros, casados entre si

na comunhão geral; foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Jacinto Fran-
cisco, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Paiva Couceiro, 10,
1.º, esquerdo, em Odivelas, freguesia e concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Jacinto Rosa Fran-
cisco e o não sócio João Antunes, casado, residente na Rua de André
Gouveia, lote B, 1.º, esquerdo, A, em Lisboa.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-

veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade, todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092593

A. C. R. G. � SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 596;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20010918.

Certifico que entre:
1) Francisco da Cunha Gonçalves, 1350 euros;
2) Maria da Glória da Silva e Sousa Gonçalves, 1250 euros, ca-

sados um com o outro na comunhão geral;
3) Ricardo Manuel da Silva e Sousa Gonçalves, solteiro, menor,

1150 euros; e
4) José Augusto Silva Sousa Gonçalves, solteiro, maior, 1250 eu-

ros; foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. C. R. G. � Serviços de Cons-
trução Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alves Redol, 2, 4.º,
C, em Odivelas, freguesia e concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cons-
trução civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: sendo uma
do valor nominal de 1150 euros, titulada pelo sócio Ricardo Manuel
da Silva e Sousa Gonçalves; duas iguais do valor nominal de 1250 eu-
ros, tituladas uma por cada um dos sócios José Augusto Silva Sousa
Gonçalves e Maria da Glória da Silva e Sousa Gonçalves; e outra do
valor nominal de 1350 euros, titulada pelo sócio Francisco da Cunha
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 sendo sempre obrigatória e intervenção do gerente José
Augusto Silva Sousa Gonçalves.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Augusto
Silva Sousa Gonçalves e Francisco da Cunha Gonçalves.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capita 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 seguida
se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

18 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092577
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J. SANTOS & J. RODRIGUES � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 600;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20011009.

Certifico que entre:
1) José Maria Alves dos Santos, casado com Isabel Maria da Silva

Santos, na comunhão de adquiridos, 2750 euros; e
2) António João da Silva Rodrigues, solteiro, maior, 2250 euros;

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Santos & J. Rodrigues �
Instalações Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Odivelas, na Praceta de Mário
de Sá Carneiro, 3, 4.º, B, freguesia e concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços relacio-
nados com instalações eléctricas e telefónicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas: sendo uma do valor nominal de 2750 euros, titulada pelo
sócio José Maria Alves dos Santos; e outra do valor nominal de
2250 euros, titulada pelo sócio António João da Silva Rodrigues.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida se defe-
re aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092569

MEDIODIVELAS � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º17 599; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20010927.

Certifico que entre:
1) António Manuel Carracinha Roque Morais, casado com Luísa

Matilde de Morais Roque, na comunhão de adquiridos, 1250 euros;
2) António Manuel Rendeiro Marcos, solteiro, maior, 1250 euros;
3) Adelino Gomes Nunes Resende, casado com Antonieta de Je-

sus Cardeal Castelo Resende, na comunhão de adquiridos, 1250 eu-
ros; e

4) Mário da Costa, casado com Maria Manuela Freire Costa, na
comunhão geral, 1250 euros; foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEDIODIVELAS � Compra
e Venda de Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Espírito Santo, 19,
1.º, direito, freguesia e concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto do sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Administração e gestão de
imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais,
do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a que 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.
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2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15092550

MINI-MERCADO A COURGETTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 17 592;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20011117.

Certifico que, Sandra Iliana Figueira Rodrigues Vicente, casado
com Leopoldo Fernando da Conceição Vicente, no regime da comu-
nhão de adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mini-Mercado A Courgette,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Odivelas, na Urbanização
Casal da Carochia, loja B, direita, freguesia e concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de mini-mercado.

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 nominal,
titulada pela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos, com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

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 sociedade,
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15116034

PIZZAKI � PIZZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º17 591;inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20010917.

Certifico que entre:
1) João Carlos Vilaça Duarte, casado com Amélia Maria da Silva

Varandas, na comunhão de adquiridos, 2500 euros; e
2) Vítor Jaime Vilaça Duarte, solteiro, maior, 2500 euros; foi

constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PIZZAKI � Pizzaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Vieira Caldas, 17,
em Caneças, freguesia de Caneças, concelho de Odivelas.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em pizzaria, confecção e comér-
cio de pizzas, produtos alimentares e bebidas.

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,
cada uma do valor nominal de 2500 euros, tituladas uma por cada
sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

4 �Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Mais declararam os outorgantes que, a soma das entradas corres-
pondentes ao capital social já foi depositada em instituição de cré-
dito, numa conta aberta em nome desta sociedade, declaração que
fazem sob sua responsabilidade.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 15116026

TORRES VEDRAS

RUI SANTOS & AIRES � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2789; identificação de pessoa colectiva n.º 503999873; data da
apresentação: 20010627.

Certifico que ficaram depositados na pasta, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2000.

16 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11152516

SENHOR PÃO � PADARIA E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2785; identificação de pessoa colectiva n.º 504000292; data da
apresentação: 20010627.

Certifico que ficaram depositados na pasta, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2000.

16 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11152524

E. I. I. O. � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IMPÉRIO
DO OESTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2517; identificação de pessoa colectiva n.º 503662569; data da
apresentação: 20010621.

Certifico que ficaram depositados na pasta, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2000.

16 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11147385

CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA LOURDES, L.DA

(anteriormente TREZE BAR, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2710; identificação de pessoa colectiva n.º 503924865; data da
apresentação: 20010621.

Certifico que ficaram depositados na pasta, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2000.

16 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11147482

FARINHAS FIRMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1723; identificação de pessoa colectiva n.º 502641088; data da
apresentação: 20010622.

Certifico que ficaram depositados na pasta, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2000.

16 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11097124

J. NEVES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 532; identificação de pessoa colectiva n.º 500146080; data da
apresentação: 20010509.

Certifico que ficaram depositados na pasta, os documentos refe-
rentes à prestação de contas do exercício de 2000.

11 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 11139382

PORTALEGRE
CAMPO MAIOR

CONSTRUÇÕES CARRILHO & CARRILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula
n.º 82/901228; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
20011024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por acta n.º 22,
de 12 de Outubro de 2001, da assembleia geral, foi efectuado o se-
guinte registo:

Alteração do contrato: aumento de capital.
Artigo alterado, 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas de
2500 euros, pertencentes a Joaquim Claro Carrilho e Georgina da
Luz Palma Venâncio Carrilho.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

24 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Graça Carmo.
15342484

CASTELO DE VIDE

GOIVO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide. Matrícula
n.º 93/901029; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrições
n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 1 a 3/20011106.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram re-
gistados os seguintes actos de registo:

Cessou funções de gerente Carlos Jorge Rodrigues de Gouveia, por
renúncia, em 6 de Setembro de 2001, e que o capital da sociedade
foi aumentado em 602 410$, em dinheiro, subscrito pela sócia, tendo
redenominado o capital de 1 002 410$ para 5000 euros; e transfor-
mação em unipessoal, tendo sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º e
aditado o 8.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GOIVO � Actividades Hoteleiras,
Sociedade Unipessoal, L.DA, e tem a sua sede na Rua de Bartolomeu
Álvares da Santa, 108, Santa Maria da Devesa, Castelo de Vide.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e corresponde
à quota de igual valor nominal, pertencente à sócia Maria de Lurdes
Almeida e Sá Oliveira.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com a
assinatura da sócia Maria de Lurdes Almeida e Sá Oliveira, desde
já nomeada gerente, ou de um mandatário com poderes para o acto.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá celebrar negócios jurídicos com a sociedade
que visem a prossecução do seu objecto.

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

Está conforme o original.

Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Augusta Massena
Pinto. 16631218

GAVIÃO

J. ROLO � TRANSPORTES E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gavião. Matrícula n.º 76/
20011017; identificação de pessoa colectiva n.º 505652218; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20011017.

Certifico que entre José Eugénio Sequeira Rolo e mulher, Maria
Guilhermina de Jesus Lázaro Sequeira Rolo, casados entre si, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de J. ROLO � Transportes
e Produtos Alimentares, L.da, com sede na Rua de D. Nuno Álvares
Pereira, 59-A, Belver, freguesia de Belver, concelho de Gavião.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte ocasional de passagei-
ros em veículos ligeiros, comércio a retalho com predominância de
produtos alimentares, bebidas e tabaco (mercearia).

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, equivalente a 1 002 410$, inte-
gralmente realizado em dinheiro e correspondente à soma de duas
quotas: cada uma no valor nominal de 2500 euros, equivalente a
501 205$, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida por ambos os sócios que, desde já, ficam nomeados geren-
tes, sendo suficiente a assinatura de um para que a sociedade se
considere 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 fa-
vor, fianças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre, e a estranho carece do consenti-
mento da sociedade, sendo atribuída a esta em primeiro lugar e

aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o direito de preferên-
cia.

Conferi e está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � 18 de Outubro de 2001. � O Ajudante,
Emílio Maria Gonçalves Arês. 08304912

SOUSEL

TÁXI JOSÉ MANUEL BARREIROS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º169/
20010917; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20010917.

Certifico que, José Manuel Barreiros, casado com Francisca Rosa
Candeias Barreiros, no regime da comunhão geral, residente na Rua
de Santarém, 10, freguesia e concelho de Sousel, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual e rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Táxi José Manuel Barreiros, Socie-
dade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Santarém, 10,
freguesia e concelho de Sousel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social por ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes e podem ser criadas ou extintas filiais, sucursais e
agências.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da indústria de trans-
portes em automóveis ligeiros de aluguer.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota do mesmo valor pertença do
outorgante.

4.º

A gerência da sociedade, será exercida pelo sócio José Manuel
Barreiros, com ou sem remuneração, conforme for deliberado pela
assembleia geral, ficando desde já designado gerente.

5.º

A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passivamen-
te, com a assinatura do sócio gerente.

6.º

O sócio fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, devendo observar a forma prescrita na lei.

Declarou ainda que o gerente fica desde já autorizado a levantar
o capital social para fazer face às despesas de constituição, registo,
publicações e início da actividade da sociedade.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
16565185

PORTO
LOUSADA

CENTRO HÍPICO E TURÍSTICO DO VALE DO SOUSA, L.DA

Sede: lugar do Amparo, Covas, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 569/
930126; identificação de pessoa colectiva n.º 502922800; data da
apresentação: 20011108.

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 Novembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11514310
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LOUREIRO SANTOS & LOUREIRO, L.DA

Sede: Secos, Sousela, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º337/
880616; identificação de pessoa colectiva n.º 502003936; número
e data da apresentação: 20011108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2000, na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 15604098

A. C. GUIMARÃES, L.DA

Sede: Agrela, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 182/
840910; identificação de pessoa colectiva n.º 501470743; data da
apresentação: 20011108.

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 Novembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 15604071

ELECTRO REPARADORA DE MEINEDO, L.DA

Sede: Sanguinha, Meinedo, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º1402/
20010824; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20010824.

Certifico que entre António Joaquim Magalhães Pinto, casado com
Maria Margarida da Cunha Luís; António Fernando Ribeiro Pinto,
casado com Rosa Maria Ferreira Rodrigues; e Sérgio Manuel da
Cunha Pinto, casado com Maria Rosalina Cunha Carvalho, todos
casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Electro Reparadora de
Meinedo, L.da, com sede no lugar de Sanguinha, freguesia de
Meinedo, concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social é o de reparação de electrodomésticos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, formado por três quotas: uma de valor nominal de
1800 euros, titulada pelo sócio António Fernando Ribeiro Pinto; e
duas no valor nominal de 1600 euros cada uma, tituladas pelos só-
cios António Joaquim Magalhães Pinto e Sérgio Manuel Cunha
Pinto.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será exercida pelos sócios António Joaquim
de Magalhães Pinto e António Fernando Ribeiro Pinto que, desde já,
ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os seus
actos e contratos, com a assinatura de qualquer um deles.

5.º

As assembleias gerais, serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 15816389

MAIA

PACTO M. P. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 342/
20011025; identificação de pessoa colectiva n.º 505842564; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/20011025.

Certifico que entre José Carlos Pinto Pinheiro e Carlos Ribeiro de
Magalhães, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pacto M. P. � Sociedade de
Construções, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Botica, 77, da fre-
guesia de Moreira, do concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em demolições e terraplanagens. Constru-
ção civil, compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim. Promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

7 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15821960

ANTÓNIO DIAS FERREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7177/
960614; identificação de pessoa colectiva n.º 503679666; data de
depósito: 20010906.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240614

RENASCENTE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 44 519/
871218; identificação de pessoa colectiva n.º 501911677; data de
depósito: 20010903.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240720

MARTINS & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 44 518/
871218; identificação de pessoa colectiva n.º 501914685; data de
depósito: 20010903.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240711

PARISMAYA � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9511/
980223; identificação de pessoa colectiva n.º 504120700; data de
depósito: 20010903.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240703

FRANSCISCO T. GONÇALVES � ARQUITECTURA
E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 673/
990726; identificação de pessoa colectiva n.º 504535420; data de
depósito: 20010906.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240690

LAVANDARIA ANDRADE & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 344/
20011026; identificação de pessoa colectiva n.º 505773821; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 17/20011026.

Certifico que entre Rosa Maria da Silva Andrade dos Santos e Maria
Irene da Silva Coelho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lavandaria Andrade &
Coelho, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua das Caleiras, 61, na freguesia e conce-
lho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de lavandaria.

ARTIGO 3.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao montante global igual
a 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a ambas as sócias que,
desde já, ficam nomeadas gerentes.

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

3 � O pagamento ou não de qualquer remuneração à gerência,
será deliberado pelos sócios em assembleia geral, podendo a mes-
ma consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da
sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) Quando em partilha, a quota adjudicada a quem não seja sócio;
e) Por morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros, sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a ter-
ceiros.

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

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

7 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15821986
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LUSOVAPOR � INSTALAÇÕES DE VAPOR E METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9461/
980217; identificação de pessoa colectiva n.º 504102249; data de
depósito: 20010906.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240681

DV FOTO � PRODUÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9859/
980508; identificação de pessoa colectiva n.º 974554103; data de
depósito: 20010906.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240673

AMMERAAL BELTECH � CORREIAS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 50 721/
930816; identificação de pessoa colectiva n.º 503042463.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2000.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Pela apresentação n.º 15/20011026, inscrição n.º 13.
Designação de órgãos sociais para o quadriénio de 2001-2004:
Conselho de administração: presidente � Juan Crusapon Monal,

casado, residente em Pla dels Avellaners, 15 C. In. Santoga 08210,
Barberà del Vallès, Espanha; vice-presidente � Carlos Ramos
Nartinez, casado, com o mesmo domicílio; vogais � José Maria
Gran Altadill, casado, com o mesmo domicílio; Mário Quintas Ro-
drigues de Carvalho, casado, residente na Rua de Agostinho Cam-
pos, 351, 6.º, esquerdo, Porto; e, Mário Rui Ramos Silva Rodrigues
de Carvalho, casado, residente na Rua de Armando Leça, 155, 6.º,
direito, Leça da Palmeira, Matosinhos.

Fiscal único: efectivo � Bernardes, Sismeiro & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel
Heleno Sismeiro, com domicílio na Rua de Oliveira Monteiro, 168,
Porto; suplente � Boto, Amorim & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por José Luís dos Santos Lima
Amorim, com domicílio naquela Rua de Oliveira Monteiro, 168.

Data da deliberação: 31 de Março de 2001.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 15240037

IKUSI ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 829/
890605; identificação de pessoa colectiva n.º 502163798; data de
depósito: 20010911.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240509

EMPIMAIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1161/
910830; identificação de pessoa colectiva n.º 502610867; data de
depósito: 20010911.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240517

MARIA DE FÁTIMA ALVES COELHO FERREIRA & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7204/
960621; identificação de pessoa colectiva n.º 503671924; data de
depósito: 20010904.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240592

FINEX CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 17 776/
681011; identificação de pessoa colectiva n.º 500070598; data de
depósito: 20010912.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240525

MORAIS & MORAIS � DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4734/
940713; identificação de pessoa colectiva n.º 503234893; data de
depósito: 20010912.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15243990

MOGOS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5086/
941107; identificação de pessoa colectiva n.º 503335355; data de
depósito: 20010912.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15244008

AS ESTRELAS � INFANTÁRIO E JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 143/
990405; identificação de pessoa colectiva n.º 504705288; data de
depósito: 20010912.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240452

CITAB � CONSULTADORIA EMPRESARIAL E DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 36 314/
890222; identificação de pessoa colectiva n.º 501418156; data de
depósito: 20010911.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240460

LAGO AZUL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 921/
890621; identificação de pessoa colectiva n.º 502179112; data de
depósito: 20010912.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240479

LÁZARO AZEVEDO & MOREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 692/
860105; identificação de pessoa colectiva n.º 501581600; data de
depósito: 20010912.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240487

ESTORES SOL MAIA � MANUEL ANTÓNIO,
JÚLIO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 800/
900130; identificação de pessoa colectiva n.º 502280417; data de
depósito: 20010911.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240495

GEMUNDECAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 839/
20000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504879391; data
de depósito: 20010912.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240533

MANUELINO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 390/
980918; identificação de pessoa colectiva n.º 504270290; data de
depósito: 20010912.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240541

J. MAGALHÃES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 47 222/
900321; identificação de pessoa colectiva n.º 502313854; data de
depósito: 20010912.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240576

ENARTE � TÉCNICA DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 44 992/
880415; identificação de pessoa colectiva n.º 501961932; data de
depósito: 20010911.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240584

PEREIRA & PEDRO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9619/
980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504119958; data de
depósito: 20010912.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240550

A. M. � AZEVEDO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 622/
20001219; identificação de pessoa colectiva n.º 502456744; data
de depósito: 20010912.
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Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240568

PADEIRINHA II, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4882/
940826; identificação de pessoa colectiva n.º 503254517; data de
depósito: 20010906.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240606

A CAFEZEIRA DA MAIA � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 564/
890418; identificação de pessoa colectiva n.º 502145340; data de
depósito: 20010911.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240878

CONFEITARIA JOAMEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 44 319/
871027; identificação de pessoa colectiva n.º 501892915; data de
depósito: 20010911.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240860

ANTÓNIO MARTINS & ALBINA AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 40 194/
850830; identificação de pessoa colectiva n.º 501653813; data de
depósito: 20010912.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe, a acta e demais documentos de prestação de contas, relati-
vas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15240851

PAÇOS DE FERREIRA

A NOSSA PENSÃO DE PINTO & SEABRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 486/880125; identificação de pessoa colectiva n.º 501924833;
data : 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 14374676

JÚLIO BARBOSA & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1237/980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504125532;
data : 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 14374820

PACHECOS MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 826/930309; identificação de pessoa colectiva n.º 502941421.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15598489

IRMÃOS SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 208/780808; identificação de pessoa colectiva n.º 500775834.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601323

IRMÃOS SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 208/780808; identificação de pessoa colectiva n.º 500775834.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601285

IRMÃOS SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 208/780808; identificação de pessoa colectiva n.º 500775834.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601277
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O PROGRESSO, EDIÇÕES E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 902/940426; identificação de pessoa colectiva n.º 503182087;
data da apresentação: 20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601293

JOSÉ LUÍS � MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1266/980626; identificação de pessoa colectiva n.º 503824330;
data : 200106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601137

ISABEL & MARISA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1031/960401; identificação de pessoa colectiva n.º 503616320;
data : 20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601145

SISTEM LIDER � SISTEMAS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 736/911227; identificação de pessoa colectiva n.º 502671700;
data : 20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601242

CASA ALÃO, COMÉRCIO DE TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 284/811015; identificação de pessoa colectiva n.º 501208437;
data : 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15602214

BAR-BAR-IDADE II � CONSULTORES DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1532/20000905; identificação de pessoa colectiva
n.º 505032430; data : 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601382

BAR-BAR-IDADE � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1444/20000201; identificação de pessoa colectiva
n.º 504805754; data : 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601455

BAR-BAR-IDADE � IMOBILIÁRIO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1260/980617; identificação de pessoa colectiva n.º 503872075;
data : 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601374

CONSTRUÇÕES BOUÇAS NOVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1049/960809; identificação de pessoa colectiva n.º 503697494;
data: 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 14374137

MÓVEIS J. BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 943/941214; identificação de pessoa colectiva n.º 503307203;
data : 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15602036

OLIVEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 559/890303; identificação de pessoa colectiva n.º 502114827;
data : 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 14374684
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IRMÃOS ESPINHEIRAS � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1054/960829; identificação de pessoa colectiva n.º 503697532;
data : 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601366

ANÍBAL CARNEIRO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 214/781125; identificação de pessoa colectiva n.º 500812373;
data : 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601404

SERRALHARIA MOSTEIRO � RIBEIRO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1207/980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504048716;
data: 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601447

AROSPORT � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 582/890512; identificação de pessoa colectiva n.º 502154969;
data : 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601307

SALÃO RAINHA D. LEONOR, JOGOS E DIVERSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 858/930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503017434;
data : 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 11622610

O ATALHO � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1526/20000807; identificação de pessoa colectiva
n.º 505062526; data da apresentação: 20010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601390

A. F. S. C. � ARTIGOS DE DECORAÇÃO E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1430/991227; identificação de pessoa colectiva n.º 504723448.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15598012

SERRAÇÃO DAS ABELHEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 865/930819; identificação de pessoa colectiva n.º 503039691;
data : 20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15598446

MÓVEIS HENRIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 802/921211; identificação de pessoa colectiva n.º 502883189;
data : 20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601234

JAIME DA SILVA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 535880930; identificação de pessoa colectiva n.º 502046660;
data : 20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601269

ALUMÍNIOS FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 525/880719; identificação de pessoa colectiva n.º 502012056;
data : 20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601218
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JOSÉ CARNEIRO LEAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 704/910430; identificação de pessoa colectiva n.º 502549165;
data : 20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601200

MÓVEIS A. J. A. DE IRMÃOS COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 734/911206; identificação de pessoa colectiva n.º 502660791;
data : 20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601226

TÊXTIL PAIVA & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1095/970124; identificação de pessoa colectiva n.º 501858059;
data : 20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601315

A GARRAFEIRA DE PAÇOS DE FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 697/910405; identificação de pessoa colectiva n.º 502534745;
data : 20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601188

TEXPAIVA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 519/880617; identificação de pessoa colectiva n.º 501995080;
data : 20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15624501

OURIVESARIA PACENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 817/930128; identificação de pessoa colectiva n.º 502912006;
data : 20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601161

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E REPARAÇÕES
DE VÍTOR NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1523/20000728; identificação de pessoa colectiva
n.º 505025744; data : 20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 15601170

PAREDES

ABEL ANDRADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 449/
790921; identificação de pessoa colectiva n.º 500899231; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação. 9/20011030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação dos membros dos órgãos sociais, para o triénio de 2001-
2003, como segue:

Conselho de administração: presidente � Abel Jorge Vieira de
Andrade; vogais � Luís Filipe Meireles de Andrade e Joaquim
Meireles de Andrade.

Fiscal único: Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Revisores
Oficiais e Contas, representada por Rui Alberto Machado de Sousa.

Data da deliberação: 30 de Março de 2001.

Está conforme.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 15750558

SANTARÉM
ALPIARÇA

D. & F. � DISTRIBUIÇÃO E FRANCHISING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 326/
950621; identificação de pessoa colectiva n.º 502169060; data da
apresentação: 011105

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados todos os documentos respeitantes ao registo de prestação de
contas do ano de 1997.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Fernando José
de Lima Gonçalves. 08215863
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Toda a corr espondência sobr e assinaturas deverá ser dirigida para a Imp r ensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A., 
Departamento Comer cial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da Repúblicadesde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt • Linha azul: 808 200 110 • Fax: 21 394 57 50

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telef. 21 711 11 25   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Loja do Cidadão (Viseu) Urbanização Quinta das Mesuras
Avenida R. D. Duarte, lote 9 — 3500-643 Viseu
Telef. 23 248 49 48   Fax 23 248 49 52
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