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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO

ÁGUEDA

CERÂMICA ARTÍSTICA ALTO DA VILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2016;
identificação de pessoa colectiva n.º 503630276; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
09112001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou a ge-
rência, por renúncia, em 24 de Setembro de 2001, o sócio Carlos
Manuel de Almeida Gaspar.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15149510

BATISTA & MAYA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2627,
identificação de pessoa colectiva n.º 503360527; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 17/08112001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi transformada em
unipessoal, com o capital de 5000 euros, pertencente ao único só-
cio Paulo Manuel Ferreira dos Santos, casado com Maria Júlia Car-
valho das Neves na comunhão de adquiridos, o mesmo fica nomeado
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

Mais certifico que cessaram a gerência, Gustavo Alfredo Ferreira
Maya e Augusto Miguel F. Batista.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 15148645

AVEIRO

AVEIROPE � PARQUE DE ESTACIONAMENTO
DE AVEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5197/
010822; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/010822.

Certifico que, por escritura de 7 de Agosto de 2001, exarada a
fl. 24 do livro n.º 565-A do 5.º Cartório Notarial do Porto, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AVEIROPE � Parque de Estaciona-
mento de Aveiro, S. A., com sede na Praça do Marquês de Pombal,
sem número, freguesia da Glória, da cidade de Aveiro.

1 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação do conse-
lho de administração, bem como abrir ou encerrar agências, filiais,
delegações, sucursais ou outras formas de representação, em territó-
rio nacional ou estrangeiro.

2 � Mediante simples deliberação do conselho de administração,
a sociedade poderá, sob qualquer forma legal, associar-se com outras
pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar sociedades, agrupa-
mentos complementares de empresas, consórcios, associações em
participação, bem como adquirir e alienar participações no capital
de outras empresas, incluindo sociedades com objecto diferente e
em sociedades reguladas por leis especiais.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na promoção, gestão e comercialização
de bens imobiliários, nomeadamente parques de estacionamento,
fracções e espaços comerciais. Arrendamento, aquisição e alienação
de bens imóveis e móveis. Compra para revenda de prédios rústicos
e urbanos e prestação de serviços conexos.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
50 000 euros e está dividido por 10 000 acções, com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

2 � O capital social poderá ser elevado, por uma ou mais vezes,
até ao limite de 10 000 000 de euros, mediante simples deliberação
do conselho de administração, que fixará a forma e as condições de
subscrição.

3 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis.

4 �  A transmissão de acções nominativas a não accionistas ca-
rece do consentimento da sociedade.

5 � Poderão ser emitidos títulos, incorporando 1, 5, 10, 100, 500,
1000 ou 10 000 acções, que serão assinadas por dois administrado-
res, podendo ambas as assinaturas ser de chancela.

6 � Todas e quaisquer acções podem revestir forma meramente
escritural, sem incorporação em títulos, e as acções tituladas e
escriturais são reciprocamente convertíveis.

7 � Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, conver-
sões, substituições, divisões ou concentrações dos títulos serão su-
portados pelos accionistas que tal requeiram.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá emitir obrigações, por deliberação do conse-
lho de administração, podendo a emissão ser efectuada parcelarmente
em séries.

CAPÍTULO III

 Órgãos sociais

ARTIGO 5.º

 São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho e administra-
ção e o fiscal único

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral, por um período de quatro
anos, de entre os accionistas ou quaisquer outras pessoas.

ARTIGO 7.º

1 � Têm o direito de estar presentes na assembleia geral e aí
discutir e votar todos os accionistas com direito a, pelo menos, um
voto.

2 � A cada 5 euros de capital corresponde um voto.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração será constituído por um número
ímpar de membros, entre três a sete, a determinar em assembleia
geral.
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2 � Os administradores serão eleitos por períodos de quatro anos,
sendo o presidente e o vice-presidente nomeados pela assembleia
que eleger o conselho de administração.

3 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade que
ele próprio determinar e, além disso, sempre que for convocado,
por qualquer forma, pelo seu presidente ou por outros dois adminis-
tradores.

4 � Os administradores podem fazer-se representar por outro
administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

ARTIGO 9.º

O conselho de administração pode delegar num ou mais adminis-
tradores a gestão corrente da sociedade, devendo a deliberação fixar
os limites da delegação.

ARTIGO 10.º

Para além de todas as demais atribuições e competências que por
lei, pelo presente contrato ou por delegação da assembleia geral lhe
sejam conferidas, cabe, nomeadamente, ao conselho de administra-
ção:

a) Exercer os mais amplos poderes de administração da sociedade
e praticar todos os actos e operações tendentes à realização do seu
objecto social;

b) Negociar e outorgar todos os contratos, seja qual for o seu
alcance, forma e natureza, em que a sociedade seja parte;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, promover, contestar, transigir ou desistir em quaisquer pro-
cessos e comprometer-se em todo o tipo de arbitragens;

d) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer direitos e bens móveis ou
imóveis, incluindo viaturas, quotas, acções, obrigações ou outros
títulos;

e) Celebrar arrendamentos e dar ou tomar de trespasse estabeleci-
mentos;

f) Contrair e conceder financiamentos, em quaisquer instituições
ou mercados e prestar ou receber as cauções ou garantias considera-
das necessárias;

g) Deliberar que a sociedade participe na constituição, subscreva
capital, assuma interesses ou tome parte em outras sociedades, em-
presas, agrupamentos complementares ou associações de qualquer
espécie e coopere, colabore ou se consorcie com quaisquer outras
entidades;

h) Dar o consentimento à transmissão de acções nominativas a
não accionistas;

i) Designar as pessoas que entender para o exercício de cargos
noutras sociedades, agrupamentos ou qualquer tipo de associações;

j) Delegar em quaisquer dos seus membros os poderes necessários
para o desempenho de certas tarefas ou actuações;

l) Nomear mandatários da sociedade para a prática de determina-
dos actos com os poderes e atribuições que constarem das respecti-
vas procurações que para o efeito outorgar.

ARTIGO 11.º

 1 � A sociedade ficará obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, por qualquer uma das seguintes formas:

a) Pela assinatura do presidente ou do vice-presidente do conse-
lho de administração;

b) Pela assinatura de um só administrador ou de um só mandatá-
rio social, no primeiro caso se o conselho de administração nele
tiver expressamente delegado poderes específicos para o efeito e,
no segundo, em conformidade com os precisos termos que consta-
rem da respectiva procuração.

2 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um administrador.

SECÇÃO II

Fiscal único

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade, nos termos e com as competências
definidas na lei, incumbe a um fiscal único e a um suplente a eleger
em assembleia geral, pelo período de quatro anos.

Está conforme.

3 de Setembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16775660

MONTSECCALD � MONTAGEM DE CALDEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5222/
010912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/010912.

Certifico que, por escritura de 31 de Agosto de 2001, exarada a
fl. 74 do livro n.º 176-F do l.º Cartório Notarial de Aveiro, Antó-
nio Pereira Rocha, casado, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma MONTSECCALD � Montagem de
Caldeiras, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Direita, 219,
lugar de Quintãs, freguesia de Oliveirinha, concelho de Aveiro.

§ 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 ou-
tra forma de representação, em qualquer ponto do território nacio-
nal ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a montagem de diversos equipamen-
tos, nomeadamente sistemas de aspiração, caldeiras, secadores de
madeira, baterias de filtros e quadros eléctricos.

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde a uma quota única
de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

§ 1.º O sócio realiza a sua quota, mediante a transferência para a
sociedade do veículo automóvel marca Opel Za-Eleganc, matrícula
28-55-RZ, avaliada em 28 481,36 euros.

§ 2.º O sócio poderá efectuar prestações suplementares até ao valor
de 50 000 euros.

§ 3.º O sócio poderá efectuar suprimentos à sociedade, sempre
que esta deles careça, a reembolsar, nos termos da lei, considerando
desde já a diferença entre o valor da quota realizada e o valor do
bem diferente de dinheiro com que a realizou, como suprimento feito
à sociedade.

4.º

 A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único, desde já
nomeado gerente, sendo suficiente a sua intervenção para obrigar
validamente a sociedade.

5.º

O sócio fica desde já autorizado a celebrar com a sociedade qual-
quer negócio que vise a prossecução do objecto social.

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

1. Introdução.
a) António Pereira Rocha, pretende realizar o capital social de

valor nominal de 5000 euros, que irá subscrever na sociedade
unipessoal por quotas com a firma MONTSECCALD �Montagem
de Caldeiras, Unipessoal, L.da, cujo objecto social é a montagem de
diversos equipamentos, nomeadamente sistemas de aspiração, cal-
deiras, secadores de madeira, baterias de filtros e quadros eléctricos,
por entrada em espécie do automóvel Opel Za-Eleganc, matrícula
28-55-RZ;

b) Foi-nos pedido que, nos termos do artigo 28.º do Código das
Sociedades Comerciais, nos pronunciássemos sobre a verificação do
valor daquele bem.

2. Identificação do titular dos bens.
[alínea b) do n.º 3 do artigo 28.º do Código das Sociedades Co-

merciais]
O bem descrito no § 1.º, alínea a), é propriedade de António Pe-

reira Rocha, portador do bilhete de identidade n.º 8386803, de 30
de Julho de 1996, emitido pelo Arquivo de Identificação de Aveiro,
e contribuinte n.º 124543561.

3. Avaliação dos bens.
[alínea c) do n.º 3 do artigo 28.º do Código das Sociedades Co-

merciais]
a) Critérios de avaliação, na avaliação do bem descrito no § 1.º,

alínea a), foram tidos em conta os valores correntes no mercado
para bens idênticos ao bem avaliado;

b) Valor atribuído aos bens, com base nos critérios referidos no
parágrafo anterior, o valor total atribuído ao bem descrito no § 1.º,
alínea a), é de 28 481,36 euros (equivalente a 5 710 000$), de acordo
com os critérios apresentados.
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4. Parecer.
[alínea d) do n.º 3 do artigo 28.º do Código das Sociedades Co-

merciais]
Tendo em consideração o descrito nos parágrafos anteriores, so-

mos de parecer que o bem diferente de dinheiro, com o qual Antó-
nio Pereira Rocha, realizará o capital subscrito na MON-
TSECCALD � Montagem de Caldeiras, Unipessoal, L.da, está
apropriadamente valorizado e suporta a realização do capital subs-
crito pelo referido sócio.

7 de Agosto de 2001. � Jorge Silva, Oliveira e Silva, Victor Cam-
pos, A. Neto & J. Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas n.º 92, representada pelo Dr. António Rodrigues Neto, revi-
sor oficial de contas n.º 857.

Está conforme.

25 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15986748

CASTELO DE PAIVA

CARPINTARIA CLEMENTE & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Chelo, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 203/950613; identificação de pessoa colectiva n.º 503439770;
data do depósito: 20010622.

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.

7 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16908627

RESPINSOFT � SOFTWARE, FORMAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Ladroeira, Bairros, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 119/910508; identificação de pessoa colectiva n.º 502537957;
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. 16908643

SAMPAIO & SILVA, L.DA

Sede: Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 79/880328; identificação de pessoa colectiva n.º 501951709;
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. 16908724

COSTA CARVALHO, L.DA

Sede: Curvite, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 109/171090; identificação de pessoa colectiva n.º 502408049;
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. 16908716

TRUTICABRIL � VIVEIRO DE TRUTAS, L.DA

Sede: Cabril, São Martinho de Sardoura,
Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 124/910726; identificação de pessoa colectiva n.º 502597046;
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. 16908651

ZÉ DOS FARELOS � COMÉRCIO DE RAÇÕES, L.DA

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

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 308/990727; identificação de pessoa colectiva n.º 504529510;
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. 16908686

PINTO & TEIXEIRA � INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, L.DA

Sede: Serradinho, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 288/981126; identificação de pessoa colectiva n.º 504289101;
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. 16908678

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;
data do depósito: 20010622.

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.

7 de Novembro de 2001. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 16908619

CONSTRUÇÕES PINTO & IRMÃOS CORREIAS, L.DA

Sede: Fundões, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 217/960318; identificação de pessoa colectiva n.º 503609323;
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. 16908708
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SANTA MARIA DA FEIRA

ANA MARIA & ALMEIDA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5309/971218; identificação de pessoa colectiva
n.º 504031430; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
26/010905.

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

1) Reforço do capital social para 1 002 410$, sendo o aumento
de 402 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em re-
forço e na proporção das suas quotas.

2) Renominação do capital social para euros, e alteração parcial
do contrato, quanto ao seu artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500
euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios António
Gomes de Almeida e Ana Maria Ferreira de Almeida.

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
15668533

ANA MARIA & ALMEIDA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5309/971218; identificação de pessoa colectiva
n.º 504031430; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
11/980618.

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

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
06973582

ANA MARIA & ALMEIDA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5309/971218; identificação de pessoa colectiva
n.º 504031430; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
256/990430.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos 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, José Oliveira Santos.
07882882

PUPILO � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 906/740103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500029326; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 4, 5 e 6/010906.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas, foram efectua-
dos os seguintes registos:

1) Cessação de funções do gerente Carlos Manuel Terra de Al-
meida, por renúncia.

Data 27 de Julho de 2001.

2) Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 4.º e 6.º, os
quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 000$, divide-se em duas quotas, sendo: uma no valor de
22 500 000$, pertencente ao sócio Américo da Cruz Bernardes, e
outra no valor de 7 500 000$, pertencente à sócia Vânia Marisa da
Mota Bernardes.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio Américo da Cruz Bernardes, sendo suficiente a sua assinatura
para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a adquirir, vender,
permutar, onerar, tomar ou dar de locação quaisquer bens móveis ou
imóveis, incluindo veículos automóveis.

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.
15688720

FERNANDO FERREIRA DA ROCHA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5760/981119; identificação de pessoa colectiva
n.º 504248216; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
10/010906.

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

1) Reforço do capital social para 1 002 410$, sendo o aumento
de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito da seguinte forma:
pelo sócio Fernando Ferreira da Rocha, com 200 964$, e pela sócia
Maria Ester da Silva da Rocha, com 482$, em reforço das suas quo-
tas, e pela admissão de dois novos sócios: Natália Maria da Silva
Rocha Vidinha e marido, Rui Manuel da Silva Vidinha Rocha, casa-
dos na comunhão de adquiridos, cada um 200 482$.

2) Redenominação do capital social para euros, e alteração par-
cial do contrato, quanto aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, os quais ficaram
com a redacção seguinte:

1.º

A sociedade denomina-se DROGARIA � Fernando Ferreira da Ro-
cha, L.da, e tem a sua sede no lugar da Boavista, freguesia de Gião,
deste concelho.

2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de materiais de cons-
trução civil, produtos de drogaria, produtos de limpeza.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 5000 euros, dividido em quatro quotas, sendo: uma de
2000 euros, pertencente ao sócio Fernando Ferreira da Rocha, e três
iguais de 1000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria
Ester da Silva da Rocha, Natália Maria da Silva Rocha Vidinha e Rui
Manuel da Silva Vidinha Rocha

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.
15688739

FEIRA TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5154/970714; identificação de pessoa colectiva
n.º 503943290; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
11/010906.
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Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi efectuado o
seguinte registo:

1) Reforço do capital social para 10 024 100$, sendo o aumento
de 8 024 100$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em
reforço e na proporção das suas quotas.

2) Redenominação do capital social para euros, e alteração par-
cial do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Maria Olinda dos Santos Moreira
e António José Marques Lopes.

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 San-
tos. 15688747

FEIRA TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5154/970714; identificação de pessoa colectiva
n.º 503943290; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
38/990427.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos 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, José Oliveira Santos.
07385242

PRIMEIRA CLASSE � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4075/940419; identificação de pessoa colectiva
n.º 503194565; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
14/010906.

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

1) Reforço do capital social para 20 048 200$, sendo o aumento
de 16 548 200$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em
reforço e na proporção das suas quotas.

2) Redenominação do capital social para euros, e alteração par-
cial do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 100 000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma 60 000 euros, pertencente ao
sócio Fernando Pinto Ferreira, e uma de 40 000 euros, pertencente
à sócia Maria Helena Cabanelas Gautier.

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 San-
tos. 15688780

PRIMEIRA CLASSE � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4075/940419; identificação de pessoa colectiva
n.º 503194565; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
194/980730.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos 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, José Oliveira Santos.
07883234

PRIMEIRA CLASSE � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4075/940419; identificação de pessoa colectiva
n.º 503194565; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
3/971029.

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

Reforço do capital para 3 500 000$, sendo o aumento de
3 000 000$, subscrito em numerário pelos sócios na proporção das
suas quotas e em reforço das mesmas, e alteração parcial do con-
trato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, cuja redacção actualizada é a se-
guinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 500 000$, dividido em duas quotas: uma de 2 100 000$, perten-
cente ao sócio Fernando Pinto Ferreira, e outra de 1 400 000$,
pertencente à sócia Maria Helena Cabanelas Gautier.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia. geral, fica afecta a ambos os sócios, já nomea-
dos gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ 2.º Em ampliação da esfera normal de sua competência a gerên-

cia poderá comprar ou vender veículos automóveis de e para a so-
ciedade.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o registo
deste acto, no prazo de três meses.

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.
05860202

ESPAÇO URBANO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5950/990326; identificação de pessoa colectiva
n.º 502696168; inscrição n.º 25; número e data da apresentação:
16/010906.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de projecto de fusão, cujo extracto é o seguinte:

Projecto de fusão.
Modalidade: fusão-incorporação.
Sociedade incorporante: Espaço Urbano � Investimentos imobi-

liários, S. A., com sede na Rua de Meladas, 380, Mozelos.
Sociedades incorporadas: Oliveira do Carmo � Gestão Imobiliá-

ria, S. A., com sede na Rua do General Firmino Miguel, 5, 11.º, B,
São Domingos de Benfica, Lisboa, São João Bosco � Investimento
Imobiliário, S. A., com sede na referida Rua de Meladas, 380, e
Loturbimo �Empreendimentos Imobiliários, S. A., com sede na Rua
do General Firmino Miguel, 5, 11.º, B, São Domingos de Benfica,
Lisboa.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
16575148

SÃO JOÃO BOSCO � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5751/981104; identificação de pessoa colectiva
n.º 502300523; inscrição n.º 30; número e data da apresentação:
9/011009.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de projecto de fusão,
cujo extracto é o seguinte:

Projecto de fusão.
Modalidade: fusão-incorporação.
Sociedade incorporante: Espaço Urbano � Investimentos Imobi-

liários, S. A., com sede na Rua de Meladas, 380, Mozelos.
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Sociedades incorporadas: Oliveira do Carmo � Gestão Imobiliá-
ria, S. A., com sede na Rua do General Firmino Miguel, 5, 11.º, B,
São Domingos de Benfica, Lisboa, São João Bosco � Investimento
Imobiliário, S. A., com sede na referida Rua de Meladas, 380, e
LOTURBIMO � Empreendimentos Imobiliários, S. A., com sede na
Rua do General Firmino Miguel, 5, 11.º, B, São Domingos de Benfica,
Lisboa.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
16575156

ENTRECAMPOS INTERNACIONAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3367/911213; identificação de pessoa colectiva
n.º 502668466; inscrição n.º 24; número e data da apresentação:
15/010906.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de projecto de fusão, cujo extracto é o seguinte:

Projecto de fusão.
Modalidade: fusão-incorporação.
Sociedade incorporante: Estúdios Imobiliária � Gestão e Investi-

mento, S. A., com sede na Rua do General Firmino Miguel, 5, 11.º, A,
São Domingos de Benfica, Lisboa.

Sociedade incorporada: Entrecampos Internacional � Empreen-
dimentos Imobiliários, S. A., com sede na Rua de Meladas, 380,
Mozelos.

Conferida, está conforme o original.

23 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
16575130

PINTO & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2934/900122; identificação de pessoa colectiva
n.º 502283599; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
14/981229.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos 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, José Oliveira Santos.
08037280

BAZAR SANTA ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3929/931116; identificação de pessoa colectiva
n.º 503143600; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
10/010910.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi efectuado o
registo de dissolução da sociedade em epígrafe, tendo sido encerra-
das e liquidadas as contas em 23 de Abril de 2001.

Conferida, está conforme o original.

28 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
13807102

LAURA PEREIRA DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3752/930131; identificação de pessoa colectiva
n.º 502313579; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
44/980428.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos 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, José Oliveira Santos.
05950090

ANTÓNIO GOMES VALENTE, L.DA

(anteriormente denominava-se ANTÓNIO GOMES
VALENTE, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5701/980918; identificação de pessoa colectiva
n.º 504251589; inscrição n.º 2; números e data das apresentações:
9 a 11/010907.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas, foi efectuado o
seguinte registo:

Reforço do capital social para 10 024 100$, sendo o aumento de
5 024 100$, realizado em dinheiro, subscrito da seguinte forma;

a) 112 291$, pelo sócio António Gomes Valente, em reforço da
sua quota;

b) Pela admissão do novo sócio Augusto Pereira Ribeiro, casado
com Fátima Luzia Macedo Ribeiro na comunhão geral, que subscreve
4 911 809$, redonominação do capital social para euros, e trans-
formação em sociedade plural por quotas, com deliberação em 29
de Junho de 2001, e alteração parcial do contrato, quanto aos arti-
gos 1.º, 3.º, 4.º e 5.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de António Gomes Valente,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Santiago, 1911, freguesia de Lobão,
deste concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros, dividido em duas quotas, sendo: uma de 25 500
euros, pertencente ao sócio António Gomes Valente, e outra de
24 500 euros, pertencente ao sócio Augusto Pereira Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, sendo obrigatórias as assinaturas, em conjunto,
de ambos os sócios, para obrigar a sociedade em actos e contratos
que envolvam responsabilidade para a sociedade.

2 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

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

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo ainda assinar contratos
de leasing.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, por uma ou mais vezes, até ao montante do quíntuplo do capi-
tal social.

Declararam ainda os outorgantes que as entradas do referido au-
mento de facto já se encontram realizadas e nem pela lei, nem pelo
contrato, nem pela deliberação são devidas outras entradas.

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.
15688895

MAQUIPACK � ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4874/960711; identificação de pessoa colectiva
n.º 502616636; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 11; números e datas das apresentações: 22/981204 e 12 e
14/010912.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas, foram efectua-
dos os seguintes registos:

1) Cessação de funções do gerente Alfredo Barros Simões, por
renúncia.

Data: 21 de Outubro de 1998.
2) Cessação de funções do gerente João António de Barros Si-

mões, por renúncia.
Data 27 de Julho de 2001.
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3) Redenominação do capital social para 2493,99 euros e das
quotas para 748,20 euros, 498,80 euros e 1246,99 euros, reforço
do capital social para 5000 euros, sendo o aumento de 2506,01 euros,
realizado em dinheiro, subscrito pelo sócio em reforço da sua quota
de 1246,99 euros, e alteração parcial do contrato, quanto ao ar-
tigo 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma de 748,20 euros, uma de 498,80
euros e uma de 3753 euros, pertencentes ao sócio Alexandrino de
Barros Simões, sendo certo que as duas primeiras, pertencem ao
património do seu dissolvido casal com Maria Zélia da Silva Sousa.

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.
15689182

SÁ ROSAS, S. A.
(anteriormente denominava-se SÁ ROSAS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1413/781002; identificação de pessoa colectiva
n.º 500803579; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
19/010914.

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

Reforço do capital social para 81 195 210$, sendo o aumento de
76 195 210$, realizado da seguinte forma:

a) 26 195 210$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em reforço e
na proporção das suas quotas;

b) 50 000 000$, por aplicação de prestações suplementares efec-
tuadas pelos sócios, em reforço e na proporção das suas quotas
redenominação do capital social para 405 000 euros e das quotas,
António José Ferreira Veiga de Macedo; Henrique Ferreira Veiga de
Macedo; Filipe Ferreira Veiga de Macedo; Rafael Ferreira Veiga de
Macedo; Maria Albertina Ferreira Veiga de Macedo; Maria José Fer-
reira Veiga de Macedo; Eduardo Ferreira Veiga de Macedo; Paulo
Ferreira Veiga de Macedo; Luís Ferreira Veiga de Macedo, cada um
com 40 500 euros; Augusto Jacques Hec de Sá Rosas e Joaquim Eduar-
do Hec de Sá Rosas, cada um, com 20 250 euros e transformação
em sociedade anónima, a qual se rege pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

 Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

 A sociedade adopta a denominação de Sá Rosas, S. A., e rege-se
pelos presentes estatutos e pela lei aplicável.

ARTIGO 2.º

 Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Igreja, freguesia de
Paços de Brandão, concelho de Santa Maria da Feira.

2 � Por deliberação do conselho de administração:
a) A sede pode ser transferida para outro local dentro do mesmo

concelho ou para concelho limítrofe;
b) Podem ser estabelecidas ou encerradas, em território nacional

ou no estrangeiro, sucursais, agências, delegações ou quaisquer ou-
tras formas de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social é o da indústria, comércio, exportação e impor-
tação de cortiça e produtos derivados.

ARTIGO 4.º

Duração

 A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

 Capital social, acções e preferência dos accionistas

ARTIGO 5.º

 Capital social

1 � O capital social é de 400 005 euros, o qual foi integralmente
realizado em dinheiro.

2 � O capital social, está dividido em 400 005 acções, com o
valor nominal de 1 euro, cada uma.

3 � Haverá duas séries de acções: série I � 40 500 acções serão
nominativas, sujeitas às obrigações previstas no infra n.º 4, série
II � 364 500 serão nominativas, conferindo os direitos especais pre-
vistos no infra n.º 5.

4 � As acções da série I obrigam que os respectivos titulares,
directa ou indirectamente, em nome individual ou em sociedade, sob
pena de amortização por 50 % do respectivo valor nominal, não
exerçam qualquer actividade, directa ou indirectamente, concorren-
te com a que a sociedade esteja a explorar.

5 � As acções da série II conferem o direito especial aos seus
titulares de exercer, directa ou indirectamente, actividade similar à
da presente sociedade e exercerem cargos de administração ou de
gerência noutras sociedades com objecto social e actividade, directa
ou indirectamente, similar às da presente sociedade.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � As acções serão nominativas.
2 � Salvo se a assembleia geral deliberar que as acções sejam

escriturais, haverá títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000,
10 000 ou 50 000 acções.

3 � Os títulos poderão ser desdobrados por alguma das quantida-
des referidas no número anterior a pedido dos accionistas.

4 � As despesas de conversão das acções, bem como as de desdo-
bramento ou concentração de títulos correm por conta dos accio-
nistas.

ARTIGO 7.º

Emissão de obrigações

 A sociedade poderá emitir obrigações, tituladas ou escriturais, de
todos os tipos previstos na lei, incluindo as convertíveis em acções,
em conformidade com o que for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Títulos representativos das acções e das obrigações

 Os títulos representativos das acções, bem como os das obriga-
ções, serão assinados por dois administradores, podendo as assinatu-
ras ser reproduzidas por meios mecânicos, desde que autenticadas
com o selo branco da sociedade.

ARTIGO 9.º

Preferência na subscrição

1 � Na subscrição de novas acções terão sempre preferência os
accionistas na proporção das acções que, ao tempo, possuírem.

2 � O accionista que não realizar integralmente, nos prazos es-
tabelecidos, o capital que tiver subscrito ficará sujeito aos juros de
mora fixados pelo conselho de administração, durante o prazo de
tolerância que o mesmo fixar.

3 � Findo o prazo referido no número anterior, sem que o paga-
mento tenha sido efectuado, o accionista perderá o seu direito à
subscrição das novas acções a favor dos restantes accionistas, na
proporção das acções que estes já possuírem.

CAPÍTULO III

 Transmissão de acções

ARTIGO 10.º

 Oferta prévia de venda e opção de compra

1 � O accionista-oferente que pretenda transmitir, parcial ou
totalmente, as suas acções, obriga-se a, previamente a esse acto,
propor por escrito, em carta registada com aviso de recepção, a
enviar para o presidente do conselho de administração, a sua venda
à sociedade, em primeiro lugar e, em segundo lugar, aos accionistas
não cedentes.
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2 � O preço da venda será fixado por mútuo acordo ou, na falta
deste, por arbitragem.

2.1. Por mútuo acordo.
2.1.1. O accionista-oferente deverá mencionar, na comunicação

a efectuar nos termos referidos no n.º 1 deste artigo, o seguinte:
1) A quantidade de acções que pretende vender;
2) O preço de venda que propõe;
3) O nome e morada do árbitro que indica para a constituição do

tribunal arbitral, no caso de se frustar o mútuo acordo na fixação do
preço.

2.1.2. No prazo de oito dias a contar da recepção da comunica-
ção do accionista-oferente, o presidente do conselho de administra-
ção requererá a convocação da assembleia geral, que reunirá no pra-
zo de 45 dias, a contar do termo do prazo para a respectiva
convocação, a fim de: deliberar sobre se a sociedade pretende ou
não adquirir, em parte ou na totalidade, as acções, e para, na hipó-
tese de não adquirir acções ou na de aquisição parcial, colher dos
accionistas não cedentes a manifestação de vontade dos que preten-
dem adquirir acções e a respectiva quantidade, em qualquer hipótese,
os adquirentes devem manifestar qual o modo de pagamento esco-
lhido, tendo em vista o disposto no infran.º 2.1.9.

2.1.3. A comparência dos accionistas não cedentes na assembleia
geral referida no número anterior é obrigatória e a sua falta signifi-
ca que renuncia ao direito de opção.

2.1.4. O accionista-oferente não terá direito de voto nas delibe-
rações a tomar pela assembleia geral, quanto ao exercício do direito
de opção.

2.1.5. As deliberações tomadas na assembleia geral consideram-se,
com o termo da mesma, automaticamente notificadas a todos os
accionistas, e a acta da assembleia geral é documento comprova-
tivo, vinculativo e suficiente quanto às manifestações de vontade
dos accionistas que declararam exercer ou não o direito de opção.

2.1.6. Cada accionista não cedente tem o direito de adquirir ac-
ções na proporção das que possui. Na hipótese de haver acções
sobrantes, em consequência de accionistas que não exerceram o seu
direito de opção ou só o exerceram parcialmente, os accionistas não
cedentes optantes tem o direito de ir ao rateio das mesmas na pro-
porção das acções que possuíam.

2.1.7. Na sequência do deliberado na assembleia geral, o presidente
da mesa informará, de imediato e na mesma, o accionista-oferente
da identidade dos accionistas que exerceram a opção de compra, do
número de acções que cabe a cada um.

2.1.8. O accionista-oferente deverá, no prazo de 15 dias a contar
do encerramento da assembleia geral, proceder à entrega, ao conse-
lho de administração, dos títulos e dos impressos oficiais devida-
mente preenchidos necessários à transmissão das acções nominati-
vas. O conselho de administração, por sua vez, entregará, contra o
respectivo pagamento, as acções aos adquirentes depois de ter pro-
cedido aos averbamentos legais em nome deles nos respectivos títu-
los e nos livros de registo das acções.

2.1.9. O preço poderá ser pago de uma só vez ou em prestações,
dentro do prazo de 12 meses, sendo que o accionista-oferente po-
derá exigir, neste último caso, uma garantia bancária corresponden-
te ao valor do preço em dívida até integral pagamento.

2.2. Por arbitragem
22.1. Frustado o mútuo acordo, deverá ser constituído, no prazo

de 15 dias após a realização da assembleia geral convocada, nos
termos referidos no supra n.º 2.l., o tribunal arbitral composto por
três árbitros: um, que será o presidente, deverá ser o revisor oficial
de contas, que, à data, prestar os respectivos serviços à sociedade,
outro deverá ser o indicado pelo accionista-oferente na sua comuni-
cação de proposta de venda e outro que deverá ser indicado pela
sociedade, através do conselho de administração.

2.2.2. Os árbitros deverão emitir a sua decisão no prazo de 45
dias após a constituição do tribunal arbitral, fazendo-a constar de
acta que deverá ser comunicada, em simultâneo e por escrito, em
carta registada com aviso de recepção, ao accionista-oferente e ao
presidente do conselho de administração.

2.2.3. O preço considera-se fixado na data da elaboração da acta
que contém a decisão do tribunal arbitral.

2.2.4. Da decisão dos árbitros não cabe recurso.
2.2.5. Os honorários dos árbitros serão suportados em partes iguais

pelo accionista-oferente e pela sociedade.
2.2.6. No prazo de oito dias a contar da recepção da acta com a

decisão dos árbitros, o presidente do conselho de administração,
requererá a convocação da assembleia geral, que reunirá no prazo de
45 dias, a contar do termo do prazo para a respectiva convocação,
com a mesma ordem de trabalhos, para os mesmos fins e para os
mesmos efeitos do previsto no supra n.º 2.1.2.. prosseguindo-se nos
actos previstos nos subsequentes n.os 2.1.3. a 2.1.9.

2.3. Disposições gerais.

2.3.1. O accionista-oferente tem o direito de não propor qual-
quer preço de venda na comunicação que deverá efectuar ao presi-
dente do conselho de administração, o que determinará, desde logo,
a constituição do tribunal arbitral, no prazo de 15 dias após a recep-
ção dessa comunicação, nos mesmos termos do previsto no supra
n.º 2.2.l., prosseguindo-se nos actos previstos nos subsequentes
n.os 2.2.2. a 2.2.6..

2.3.2. Em qualquer um dos casos referidos neste artigo 10.º, a
proposta efectuada por parte do accionista-oferente constitui, em
relação a ele, uma promessa unilateral de venda, com eficácia real,
nos termos do disposto no artigo 421.º do Código Civil, das acções
em causa, seja pelo preço que indicar na sua comunicação, seja pelo
preço a fixar pelos árbitros.

2.3.3. Se não for exercido o direito de opção de compra estabe-
lecido neste artigo, o accionista-oferente é livre de propor a sua
venda a terceiros, desde que tenham decorridos dois anos sobre a
data em que a referida opção de compra foi proposta e nos termos
do estipulado nos artigos 11.º e 12.º destes estatutos.

2.3.4. A sociedade não reconhece para efeito algum, incluindo o
direito de voto e dos dividendos, às transmissões violadoras do esti-
pulado neste artigo.

2.3.5. O disposto no presente artigo aplica-se a qualquer accio-
nista originário da sociedade ou que tenha adquirido, posteriormente,
essa qualidade.

2.3.6. Ao direito de opção referido neste artigo, os accionistas
convencionam expressamente atribuir-lhe eficácia real, nos termos
do disposto no artigo 421.º do Código Civil.

ARTIGO 11.º

Transmissão de acções, consentimento e direito
de preferência

1 � Sem prejuízo do disposto no supra artigo anterior, a trans-
missão de acções da sociedade entre accionistas ou a favor de ter-
ceiros, bem como a constituição de qualquer ónus ou encargos sobre
as mesmas, carecem de prévio consentimento da sociedade e os
accionistas não cedentes tem o direito de preferência na sua aquisi-
ção, nos termos fixados no infra artigo 12.º destes estatutos, salvo
se a transmissão de acções for apenas entre accionistas titulares de
acções da mesma série, caso em que a sociedade não terá direito de
preferência e o regime previsto nos artigos 10.º a 12.º deste con-
trato, com a consequente e necessária adaptação, aplica-se, unica-
mente, aos accionistas titulares das acções da série em causa.

2 �A concessão do consentimento compete assembleia geral e
terá que ser obtida nos termos dos presentes estatutos.

3 � O consentimento pode ser recusado sempre que a operação,
quer pelo seu objectivo, quer pelas partes nela envolvidas, se mostre
inconveniente para a sociedade no seu funcionamento, organização,
objecto social próprio e ou sociedades participadas ou qualquer ou-
tro interesse da sociedade.

4 � Ao direito de preferência referido neste artigo os accionistas
convencionam expressamente atribuir-lhe eficácia real, nos termos
do artigo 421.º do Código Civil.

ARTIGO 12.º

Regime do consentimento e do direito de preferência

1 � O accionista que pretenda transmitir, por título, gratuito ou
oneroso ou, por qualquer forma, onerar, uma parte ou a totalidade
das suas acções, deverá comunicar o seu propósito à sociedade, por
carta dirigida ao conselho de administração, na pessoa do seu presi-
dente, o qual indicará o adquirente ou beneficiário do ónus e o nú-
mero de acções a transmitir ou a onerar, o respectivo preço e con-
dições, nomeadamente de pagamento ou, tratando-se de transmissão
a título gratuito, o valor atribuído.

2 � No prazo de oito dias a contar da recepção da comunicação
referida no ponto anterior, o presidente do conselho de administra-
ção requererá a assembleia geral da sociedade, a realizar no prazo
máximo de 45 dias a contar da data do termo do prazo para a con-
vocação da assembleia, a fim de dar conhecimento aos accionistas
da projectada transmissão ou oneração de acções e para deliberar
sobre o consentimento da sociedade à transmissão ou oneração das
acções e sobre o exercício do direito de preferência dos accionistas,
nos termos destes estatutos. Os accionistas que não compareçam na
assembleia geral ou nela não se façam representar não poderão ul-
teriormente exercer o seu direito de preferência.

3 � No caso de mais de um accionista pretender exercer o seu
direito de preferência, as acções a transmitir serão rateadas pelos
interessados na proporção das acções que possuírem ou conforme o
que for entre eles acordado.
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4 � O presidente do conselho de administração transmitirá a sua
decisão ao accionista proponente, no prazo máximo de 10 dias a
contar da data do encerramento da assembleia geral referida no ponto
anterior, no caso de este não ter estado presente e, tendo sido exer-
cido o direito de preferência, informará a identidade dos accionistas
que exerceram o direito de preferência e do número de acções que
cabe a cada um.

5 � É livre a transmissão ou constituição de encargos se a socie-
dade não se pronunciar dentro dos referidos prazos.

6 � No caso de a transmissão não ser autorizada, a sociedade
deverá fazer adquirir as acções:

a) A aquisição das acções, cuja venda ou não foi autorizada será
feita e paga no prazo de 90 dias, a contar da comunicação referida
no n.º três;

b) O adquirente de tais acções, tanto poderá ser a sociedade como
terceiro, este somente no caso de nenhum dos accionistas querer
exercer o seu direito de preferência, nos termos e com todas as
condicionantes deste pacto;

c) A aquisição far-se-á, no caso de negação de transmissão onero-
sa, nas condições e preço do negócio para que foi solicitado o con-
sentimento;

d) Tratando-se de transmissão a título gratuito ou no caso de ser
negada a possibilidade de oneração solicitada, a aquisição far-se-á
pelo valor real determinado, nos termos previstos no n.º 2 do ar-
tigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais;

e) Provando a sociedade que, no negócio proposto, houve simu-
lação de preço, a aquisição far-se-á pelo valor real determinado nos
termos previstos no n.º 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades
Comerciais.

7 � Todas as notificações previstas neste artigo serão obrigato-
riamente feitas por carta registada ou por notificação judicial avulsa
para a sede da sociedade e para o domicílio do accionista interes-
sado, tal como conste do registo de acções.

8 � O accionista interessado em transmitir, onerosa ou gratui-
tamente, a qualquer título, ou pretender onerar uma parte ou a to-
talidade das sua acções, não terá direito aos votos inerentes à tota-
lidade das acções de que seja possuidor à data da assembleia geral,
para efeitos da deliberação de autorização da transmissão das res-
pectivas acções. No caso de transmissão de acções entre accionistas
titulares de acções da mesma série só terão direito a voto, para o
exercício dos direitos derivados dos artigos 10.º a 12.º deste con-
trato, os accionistas titulares de acções da série em causa.

9 � A sociedade não reconhece para efeito algum, incluindo o
direito de voto e dos dividendos, transmissões violadoras do estipu-
lado neste artigo. De qualquer modo, ainda que seja dada autorização
ou presumida a mesma, assiste aos demais accionistas o direito de
preferência, nos termos e com as limitações constantes nos presen-
tes estatutos.

10 � Se a transmissão for consentida e nenhum accionista exer-
cer o seu direito de preferência, as acções podem ser livremente
transmitidas, nos termos e condições propostas e constantes da co-
municação do accionista alienante.

ARTIGO 13.º

Amortização de acções

1 � A sociedade poderá amortizar acções, nos termos do disposto
no artigo 347.º do Código das Sociedades Comerciais, nos casos se-
guintes:

a) Quando o accionista ceda, total ou parcialmente, as suas ac-
ções, com violação do disposto nos artigos 10.º a 12.º destes esta-
tutos;

b) Em caso de falecimento, divórcio ou separação judicial de qual-
quer um dos accionistas, se as acções em causa forem adjudicadas
aos respectivos cônjuges;

c) Salvo quanto às acções da série I no caso de falecimento de
qualquer accionista se as acções em causa forem adjudicadas a qual-
quer herdeiro que não seja sucessor em linha recta;

d) Insolvência, interdição e inabilitação do respectivo titular;
e) Quando tenha sido objecto de penhora ou arresto, ou de qual-

quer outra diligência, cautelar, ou quando, por qualquer razão, esteja
sujeita a venda ou adjudicação judiciais;

f) Quando o titular das acções, directa ou indirectamente, impeça
o regular andamento dos negócios da sociedade ou promova o seu
descrédito;

g) Quanto o titular das acções da série I, viole o disposto no su-
pra n.º 4 do artigo 5.º deste contrato.

2 � Nos casos referidos nas alíneas do número anterior deste ar-
tigo, as respectivas acções serão necessariamente amortizadas pela
sociedade pelo valor nominal das mesmas, salvo quanto ao caso de
falecimento previsto na alínea b), em que o valor será calculado e

pago, nos termos previstes no n.º 2 do artigo 105.º do Código das
Sociedades Comerciais, e no caso da alínea g) em que o valor será o
de metade do valor nominal ou o valor real se este for inferior àquele.

3 � Nos casos previsto na alínea e) do n.º 1 deste artigo,
considera-se feita a amortização pelo depósito da respectiva quan-
tia na Caixa Geral de Depósitos à ordem da entidade judicial que
tenha ordenado as referidas providências ou actos.

CAPÍTULO V

Órgãos sociais

ARTIGO 14.º

Elenco dos órgãos sociais

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

a) Assembleia geral

ARTIGO 15.º

Participação na assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituida por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � Os accionistas que não possuam o número de acções neces-
sário a terem direito de voto poderão agrupar-se por forma a
perfazê-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles para os
representarem na assembleia geral.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar por outros accionistas ou por quem a lei imperativa
atribuir esse direito. Os accionistas estrangeiros poderão fazer-se
representar por não accionistas de nacionalidade portuguesa. As
pessoas colectivas far-se-ão representar por uma pessoa física que,
para o efeito, designarem.

5 � Todas as representações previstas nos números anteriores
serão comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por
carta, com a assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada
pela sociedade.

6 � Os membros dos órgãos sociais, que não sejam accionistas,
poderão participar nas reuniões da assembleia geral, mas sem direito
a voto.

ARTIGO 16.º

Exercício do direito de voto

1 � Tem direito a voto o accionista titular de, pelo menos, uma
acção averbada ou registada em seu nome, nos livros da sociedade
ou depositada nos cofres desta ou em instituição de crédito e dela
faça prova.

2 � Todos os arredondamentos dos votos que caibam aos accio-
nistas são determinados por defeito.

ARTIGO 17.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, accionistas ou não, eleitos pela
assembleia geral.

ARTIGO 18.º

Competência da assembleia geral

1 � Ao presidente da mesa da assembleia geral, ou a quem as suas
vezes fizer, compete convocar a assembleia para reunir no 1.º tri-
mestre de cada ano, a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Preceder à apreciação geral da administração e da fiscalização

da sociedade;
d) Eleger, quando for caso disso, os membros da mesa da assem-

bleia geral, do conselho de administração, do conselho fiscal ou fis-
cal único;

e) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a socie-
dade, que sejam expressamente indicados na convocatória.

2 � O presidente da mesa deverá convocar a assembleia geral,
sempre que tal lhe seja solicitado pelo conselho de administração,



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 301 � 31 de Dezembro de 200127 708-(398)

pelo conselho fiscal ou fiscal único ou por accionistas que possuam,
pelo menos, acções correspondentes ao valor mínimo imposto por
lei imperativa e que lho requeiram em carta com assinatura reco-
nhecida pelo notário em que se indiquem, com precisão, os assuntos
a incluir na ordem do dia e se justifique a necessidade de reunir a
assembleia.

3 � A assembleia geral convocada a requerimento dos accionis-
tas não se realizará se não estiverem presentes requerentes que se-
jam titulares de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido
para a convocação da assembleia.

4 � Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determina-
dos assuntos na ordem do dia e a quem, por lei, assista esse direito,
deverão identificar clara e precisamente esses assuntos na carta em
que requeiram tal inclusão, a qual deve ter as suas assinaturas
notarialmente reconhecidas.

5 � Os assuntos incluídos nos termos do número anterior não se-
rão objecto de apreciação pela assembleia geral, se, dos accionistas
requerentes da sua inclusão na ordem do dia, se não encontrar na
reunião o número exigido para tal requerimento.

6 � A exigência de a acta da assembleia ser lavrada por notário,
quando a lei o permita, deverá ser formulada com a antecedência
mínima de cinco dias sobre a data da assembleia, em carta dirigida
ao conselho de administração e com a assinatura reconhecida por
notário.

7 � Salvo se a assembleia geral deliberar outra forma do exercí-
cio do direito a voto, os votos serão emitidos por ordem crescente
do número de votos que cada accionista possua, começando pelo
titular de menor número de votos.

ARTIGO 19.º

Convocação e constituição da assembleia geral

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por
lei e, na convocatória, pode, desde logo, ser marcada uma segunda
data para reunir, no caso de a assembleia não poder funcionar na
primeira data marcada.

2 � A assembleia geral só pode funcionar e deliberar, em primeira
convocação, desde que estejam presentes ou representados, pelo
menos, accionistas que, no seu conjunto, sejam titulares de acções
que correspondam a 80 % do capital social, com excepção das as-
sembleias gerais referidas no supra artigo 10.º destes estatutos que
poderão funcionar e validamente deliberar, seja qual for o número
de accionistas presentes ou representados e o quantitativo do capi-
tal a que as respectivas acções correspondam.

3 � Não podendo, por falta de quórum, funcionar em primeira
reunião, será convocada, nos termos legais, nova reunião que po-
derá funcionar e validamente deliberar, seja qual for o número de
accionistas presentes ou representados e o quantitativo do capital a
que as respectivas acções correspondam.

b) Conselho de administração

ARTIGO 20.º

Composição do conselho de administração

1 � O conselho de administração é composto por três ou cinco
membros, um dos quais será o presidente, eleitos pela assembleia
geral, e que estão dispensados de prestar caução, salvo disposição de
norma imperativa em contrário, requerendo a eleição de um dos
efectivos a aprovação da maioria dos votos correspondentes às ac-
ções da série I.

2 � A assembleia geral que proceder à eleição pode designar, de
entre os vogais, um vice-presidente, que substituirá o presidente nas
suas faltas ou impedimentos.

ARTIGO 21.º

Atribuições do conselho de administração

Compete ao conselho de administração, para além do mais con-
signado na lei e nestes estatutos:

a) Definir as políticas gerais da sociedade e aprovar os planos e
orçamentos anuais e plurienais, bem como os relatórios trimestrais
de execução;

b) Estabelecer a organização interna da sociedade e delegar os
poderes ao longo da cadeia hierárquica;

c) Conduzir as actividades da sociedade, praticando todos os actos
que a lei ou estes estatutos não reservem a outros órgãos sociais;

d) Executar as deliberações da assembleia geral;
e) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, compro-

metendo-se em arbitragens, propondo pleitos judiciais ou defen-

dendo-se deles, podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer
processos judiciais;

f) Apresentar à assembleia geral, para apreciação e votação, nas
épocas legalmente determinadas, os relatórios, balanços e contas dos
exercícios sociais;

g) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis ou
imóveis, incluindo participações em outras sociedades e em agrupa-
mentos complementares de empresas, ainda que com objecto dife-
rente do da sociedade, associações em participação, consórcios ou
outros de natureza semelhante;

h) Contrair quaisquer obrigações, nomeadamente empréstimos ou
outras obrigações financeiras semelhantes;

i) Contratar e despedir empregados e outros prestadores de serviços;
j) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,

definindo a extensão dos respectivos mandatos;
l) Prestar cauções ou garantias;
m) Celebrar contratos de arrendamento, de aluguer de longa

durarção, de leasing, quer quanto a bens móveis, quer quanto a imó-
veis;

n) Proceder, no caso de falta ou impedimento definitivos de al-
gum administrador, à sua substituição, por cooptação, dentro dos 60
dias a contar da sua falta, cessando o administrador designado as
suas funções no fim do período para o qual os outros administrado-
res foram eleitos;

o) Adquirir ou ceder por trespasse quaisquer estabelecimentos.

ARTIGO 22.º

Delegações de competência do conselho de administração

Nos casos em que a lei não o proíba, o conselho de administração
pode delegar as suas competências em qualquer dos seus membros.

ARTIGO 23.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica obrigada pela assinatura:
a) De dois administradores;
b) Um procurador no âmbito dos poderes que lhe tiverem sido

atribuídos;
c) De um administrador para os assuntos de gestão corrente da

sociedade, designadamente para assinatura de cheques, letras e livran-
ças, até ao montante de 1 500 000$.

ARTIGO 24.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá obrigatoriamente uma
vez por trimestre e extraordinariamente sempre que for convocado
pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria dos
seus membros.

2 � As reuniões terão lugar na sede social se outro lugar não for
escolhido por conveniência do conselho.

3 � As deliberações do conselho de administração, para serem
válidas, deverão ser tomadas pela maioria dos membros presentes
ou representados.

4 � Em caso de empate nas votações, o presidente, ou quem o
substituir, terá voto de qualidade.

5 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar em reu-
nião por outro, mediante carta dirigida ao presidente, mas cada ins-
trumento de mandato não poderá ser utilizado mais do que uma vez.

ARTIGO 25.º

Secretário da sociedade

1 � O conselho de administração pode deliberar, nos termos do
n.º 1 do artigo 446.º-D do Código das Sociedades Comerciais, sobre
a existência do cargo de secretário.

2 � As funções de secretário terão de ser exercidas por pessoa
com curso superior adequado ao desempenho das mesmas,
competindo-lhe, entre outras, as de:

a) Secretariar as reuniões da assembleia geral e da administração;
b) Lavrar as actas e assiná-las conjuntamente com os membros

da administração e o presidente da mesa da assembleia geral, quando
desta se trate;

c) Proceder à expedição das convocatórias legais para as reuniões
de todos os órgãos sociais;

d) Certificar as assinaturas dos membro dos órgãos sociais apos-
tas nos documentos da sociedade, bem como certificar que todas as
cópias ou transcrições extraídas dos livros da sociedade ou dos do-
cumentos arquivados são verdadeiras, completas e actuais;
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e) Satisfazer, no âmbito da sua competência, as solicitações for-
muladas pelos accionistas no exercício do direito à informação;

f) Certificar o conteúdo, total ou parcial, do contrato de socie-
dade em vigor, bem como a identidade dos membros dos diversos
órgãos da sociedade e quais os poderes de que são titulares;

g) Requerer a inscrição no registo comercial dos actos sociais a
ele sujeitos.

3 � A duração das funções do secretário coincide com a do man-
dato dos membros do conselho de administração, podendo renovar-se
por uma ou mais vezes.

4 � O secretário é responsável civil e criminalmente pelos actos
que praticar no exercício das suas funções.

c) Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 26.º

Composição do conselho fiscal ou fiscal único

1 � O conselho fiscal é eleito em assembleia geral e será com-
posto por três membros efectivos, um dos quais presidente, dois
suplentes, sendo um dos membros efectivos e um dos suplentes re-
visores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de con-
tas, enquanto a lei o impuser.

2 � Cabe ao presidente convocar e dirigir as reuniões do conse-
lho, dispondo de voto de qualidade em caso de empate nas vota-
ções.

3 � Optando a assembleia geral por fiscal único o mesmo tem de
ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas, enquanto a lei o impuser.

ARTIGO 27.º

Reuniões do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal reúne-se, obrigatoriamente, pelo menos,
uma vez por trimestre.

2 � O conselho reúne-se sempre por iniciativa do seu presidente
ou a solicitação de qualquer dos seus membros.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 28.º

Aplicação de resultados

1 � Anualmente será dado um balanço com referência a 31 de
Dezembro e os lucros apurados terão a seguinte aplicação:

a) A percentagem que a lei mandar afectar obrigatoriamente ao
fundo de reserva legal;

b) O montante necessário para pagamento da remuneração variá-
vel do conselho de administração, se a ela houver lugar;

c) O restante, para dividendo a todos os accionistas, salvo se a
assembleia geral deliberar, por simples maioria, afectá-lo, total ou
parcialmente, à constituição e reforço de quaisquer reservas ou
destiná-lo a outras aplicações específicas do interesse da sociedade.

2 � A sociedade poderá distribuir aos accionistas adiantamentos
sobre lucros, no decurso dos exercícios sociais, observadas as di
posições legais aplicáveis.

3 � A assembleia geral delibera livremente por maioria simples
em matéria de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição a qual-
quer distribuição obrigatória.

ARTIGO 29.º

Mandato dos órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais eleitos sê-lo-ão por quatro anos, sendo
sempre permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

ARTIGO 30.º

Dissolução da sociedade

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou me-
diante deliberação tomada em assembleia geral por maioria repre-
sentativa de 75 % do capital realizado.

ARTIGO 31.º

Liquidação

A liquidação do património, em consequência da dissolução da
sociedade, será feita extrajudicialmente através de uma comissão
liquidatária constituída pelos membros do conselho de administra-
ção em exercício, se a assembleia geral não deliberar de outro modo.

ARTIGO 32.º

Foro competente

Para os litígios que oponham a sociedade aos accionistas, seus
herdeiros ou representantes, ou a outros membros dos órgãos so-
ciais é competente o foro da comarca do Porto, com expressa re-
núncia a qualquer outro.

ARTIGO 33.º

Derrogação de disposições supletivas

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação em assembleia geral dos só-
cios.

ARTIGO 34.º

Designação dos órgãos sociais

São, desde já, designados, para os órgãos sociais e para o quadrié-
nio de 2001-2004, os seguintes membros:

Assembleia geral: presidente � Dr. José Pedro Aguiar-Branco,
natural da freguesia de Cedofeita, concelho do Porto, casado, com
domicílio profissional na Rua de José Falcão, 100, Porto; secretá-
rio � Maria Augusta Fernando, natural da freguesia de Santo
Ildefonso, concelho do Porto, casada, com domicílio profissional
na Rua de José Falcão, 100, Porto.

Conselho de administração: presidente � Rafael Ferreira Veiga de
Macedo, casado, natural da freguesia de Santa Maria de Lamas, con-
celho de Santa Maria da Feira, residente na Rua do Salgueiro, 42,
Santa Maria de Lamas; vogais � Luís Ferreira Veiga de Macedo, e
Eduardo Ferreira Veiga Macedo, casado, natural da freguesia de Santa
Maria de Lamas, concelho de Santa Maria da Feira, residente na Rua
da Torre, 6, 1.º, Santa Maria de Lamas

Fiscal único � António Domingos Palma Rodrigues Cambão, re-
visor oficial de contas n.º 690, com escritório na Rua do Campo
Alegre, 298, 2.º, esquerdo, Porto; suplente � Henrique, Duarte e
Gonçalves, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas com o n.º 122,
representada pelo sócio Dr. João Duarte Santos Coelho, revisor
oficial de contas n.º 699, com escritório na Praceta do Professor
Egas Moniz, 170, Porto.

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.
14790955

SOBROCORK � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3864/930823; identificação de pessoa colectiva
n.º 503055166; inscrição n.º 9; números e data das apresentações:
12 e 13/010914.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas, foram efectua-
dos os seguintes registos:

1) Designação da gerente Angelina Maria da Silva Fontes Pereira,
residente na Rua do Cedro, 300, 3.º, esquerdo, AF, Mozelos.

Data: 18 de Junho de 2001.
2) Reforço do capital social para 5250 euros, sendo o aumento

de 250 euros, realizado em dinheiro, subscrito pela sócia Magda Lú-
cia da Silva Fontes Pereira, em reforço da sua quota, e alteração
parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada
é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5250
euros, dividido em três quotas de 1750 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Edério Emanuel da Silva Fontes Pereira, Magda
Lúcia da Silva Fontes Pereira e Angelina Maria da Silva Fontes
Pereira.
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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 San-
tos. 15686914

FRANCLIM PRATA, INSTALAÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5128/970614; identificação de pessoa colectiva
n.º 503951293; inscrição n.º 8; números e data das apresentações:
25 e 26/010914.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas, foram efectua-
dos os seguintes registos:

1) Reforço do capital social para 1 002 410$, sendo o aumento
de 602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em par-
tes iguais, em reforço das suas quotas.

2) Redenominação do capital social para euros, e alteração parci-
al do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Franclim Cardoso Prata e Anésio Cardoso
Prata.

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 San-
tos. 16551699

FRANCLIM PRATA � DISTRIBUIÇÃO
DE LUBRIFICANTES E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5333/980108; identificação de pessoa colectiva
n.º 504241338; inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
32/010914.

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

1) Reforço do capital social para 10 024 100$, sendo o aumento
de 9 624 100$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em
partes iguais, em reforço das suas quotas.

2) Redenominação do capital social para euros, e alteração par-
cial do contrato, quanto ao artigo 4.º, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Franclim Cardoso Prata e Anésio Cardoso
Prata.

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 San-
tos. 14790947

CHURRASCARIA DISPARADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5721/981007; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e ins-
crição n.º 7; números e data das apresentações: 3 e 4/010917.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas foram efectua-
dos os seguintes registos:

1) Cessação de funções do gerente Maximino Ferreira, por renún-
cia.

Data: 8 de Junho de 2001.

2) Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 5.º e 7.º, cuja
redacção actualizada é a seguinte:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, dividido em duas quotas iguais de 500 000$, perten-
centes ao sócio Manuel Monteiro.

7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel Monteiro,
desde já nomeado gerente.

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.
15689590

JOAQUIM PINTO DOS REIS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1720/990429; identificação de pessoa colectiva
n.º 501269312; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
42/010719.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução.

Conferida, está conforme o original.

22 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 08002002

TRISILFACAR � CONFECÇÃO DE CORTES
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6488/000704; identificação de pessoa colectiva
n.º 502305282; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
6/010628.

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

1) Reforço do capital para 4 210 122$, sendo o reforço de
3 760 122$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-
porção e em reforço das suas quotas, redenominação do capital so-
cial para euros, e alteração parcial do contrato, quanto ao artigo
3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
já entrado na caixa social, é de 21 000 euros, dividido em três quo-
tas iguais de 7000 euros, sendo uma de cada um dos referidos sócios.

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

Conferida, está conforme o original.

9 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
15666891

PERCORK � PRODUTOS DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3763/930413; identificação de pessoa colectiva
n.º 502989041; inscrição n.º 7; números e data das apresentações:
13 a 15/01090'5.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas, foram efectua-
dos os seguintes registos:

1) Reforço do capital social para 31 074 710$, sendo o aumento
de 15 874 710$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em
reforço das suas quotas e do seguinte modo: Alfredo Manuel Tava-
res de Amorim e Daniel Gonçalves Cardoso, cada um com
7 936 150$, e Nuno Hilário Oliveira Pereira, com 2 410$.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 301 � 31 de Dezembro de 2001 27 708-(401)

2) Redenominação do capital social para euros, e alteração par-
cial do contrato, quanto aos artigos 1.º e 3.º, cuja redacção actuali-
zada é a seguinte:

1.º

1 � A firma da sociedade é PERCORK � Produtos de Cortiça,
L.da, e a sede social situa-se na Zona Industrial da Silveirinha, fre-
guesia de São João de Ver, concelho de Santa Maria da Feira.

2 � A gerência pode, sem dependência de autorização de qual-
quer outro órgão:

a) Transferir a sede para qualquer outro local desde que dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe daquele;

b) Criar, no território nacional, delegações, agências, filiais, es-
critórios ou outras formas de representação.

3.º

O capital social é de 155 000 euros, encontra-se totalmente rea-
lizado e corresponde à soma de três quotas: duas de 75 000 euros
cada, uma de cada um dos sócios Alfredo Manuel Tavares de Amorim
e Daniel Gonçalves Cardoso, e uma de 5000 euros o sócio Nuno
Hilário Oliveira Pereira.

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.
15688682

INTERFAMÍLIA II, S .G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5642/980729; identificação de pessoa colectiva
n.º 504231561; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
17/010905.

Certifico que, pela apresentação supra-indicada, foi efectuado o
registo de designação dos órgãos sociais para um novo mandato.

Conselho de administração: presidente � Américo Ferreira
Amorim; vogais � Joaquim Ferreira de Amorim, Rui Miguel Duarte
Alegre, António Rios de Amorim e José Américo Amorim Coelho.

Fiscal único: efectivo � António Magalhães & Carlos Santos,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Antó-
nio Monteiro Magalhães, revisor oficial de contas; suplente � Nél-
son Moinhos & Paulo Lima, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por Paulo Roberto Souza Mathias Lima, revi-
sor oficial de contas.

Data: 23 de Julho de 2001.

Conferida, está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
15682757

ULTRACOR � INDÚSTRIA DE CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3789/930507; identificação de pessoa colectiva
n.º 502989068; inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
23/010905.

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

1) Reforço do capital social para 4 009 640$, sendo o aumento
de 9640$, realizado em dinheiro pelos sócios, em reforço e na pro-
porção das suas quotas.

2) Redenominação do capital social para euros, e alteração par-
cial do contrato, quanto aos artigos 5.º e 9.º, cuja redacção actuali-
zada é a seguinte:

5.º

O capital social é de 20 000 euros, encontra-se totalmente reali-
zado e corresponde à soma de duas quotas de 10 000 euros cada,
uma de cada sócio.

9.º

1 � A gerência da sociedade incumbe a quem, sócio ou não, for
designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no n.º 2
deste artigo.

2 � Ficam designados gerentes ambos os sócios.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção conjunta de dois
gerentes.

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
15688690

FEIRA TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5154/970714; identificação de pessoa colectiva
n.º 503943290; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
11/980928.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos 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, José Oliveira Santos.
07996942

SEVER DO VOUGA

MAPIVOUGA � AUTOMÓVEIS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 321/950417; identificação de pessoa colectiva n.º 503401617;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 5 e 6; núme-
ros e datas das apresentações: of. 4, 5 e 7/20010502 e 16/
20011023.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) O gerente Fernando Macedo de Pinho, cessou as suas funções,
em 6 de Fevereiro 2001, por renúncia;

2) Foi aumentado e redenominado o capital social da sociedade
em epígrafe, para 5000 euros, após o reforço de 602 410$, inte-
gralmente realizado em dinheiro, tendo, em consequência, alterado
os artigos 3.º e 4.º do contrato social, os quais passam a ter a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas: uma no valor nominal de
4749,45 euros, pertencente ao sócio Virgílio Manuel da Silva Mar-
tins, e outra no valor nominal de 250,55 euros, pertencente à sócia
Catarina Alexandra de Vasconcelos Martins.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta ao sócio Virgílio Manuel da
Silva Martins, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua interven-
ção para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

O texto completo do contrato social, na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 15412326

EMEI � EMPRESA DE MONTAGENS
ELECTROMECÂNICAS E INSTRUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 364/960913; identificação de pessoa colectiva n.º 503166979;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 16; números
e data das apresentações: 3 e 4/20011026.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) O gerente Albino Sousa Pereira, cessou as suas funções, em 24
de Outubro de 2001, por renúncia;
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2) Foi designado gerente José Miguel Gomes Magalhães Almeida
Rodrigues.

Data da deliberação: 24 de Outubro de 2001.

Está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 15412342

A. SILVA MATOS � METALOMECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 6/800617; identificação de pessoa colectiva n.º 500988196;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22; número e data da apresen-
tação: 2/20011024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Deliberação da aprovação do projecto de fusão.
Data da deliberação: 10 de Setembro de 2001.

Está conforme.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 10663053

MATOS � ENERGIA E METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 95/880517; identificação de pessoa colectiva n.º 501894187;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 25; número e data da apresen-
tação: 3/20011024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Deliberação da aprovação do projecto de fusão.
Data da deliberação: 10 de Setembro de 2001.

Está conforme.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 10663061

MECANIVOUGA � COMÉRCIO E METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 1/850614; identificação de pessoa colectiva n.º 501582312;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24; número e data da apresen-
tação: 4/20011024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Deliberação da aprovação do projecto de fusão.
Data da deliberação: 10 de Setembro de 2001.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 10663070

ARESTAL � CONSTRUÇÕES METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 98/880704; identificação de pessoa colectiva n.º 502003480;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresen-
tação: 5/20011024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Deliberação da aprovação do projecto de fusão.
Data da deliberação: 10 de Setembro de 2001.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 10663088

AFONSO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 2; identificação de pessoa colectiva n.º 501510567; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 6/20011024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social e redenominado para 5000 euros, após o reforço de
552 410$, realizado em dinheiro, e, em consequência, foi alterado
o artigo 3.º do contrato social, passando este a ter a redacção se-
guinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em três quotas, sendo: duas de 2125,90
euros cada, pertencentes aos sócios Alberto Borges dos Santos e Vera
da Conceição Borges dos Santos, e outra de 748,20 euros, perten-
cente aos herdeiros de Afonso dos Santos.

O texto completo do contrato social, na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 15412229

MANUEL AUGUSTO DOMINGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 75; identificação de pessoa colectiva n.º 501893466; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/20011010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por delibera-
ção de 23 de Março de 2001, da assembleia geral, foi aumentado o
capital social para 5000 euros, após o reforço de 2410$, por incor-
poração de reservas, tendo, em consequência, alterado o artigo 4.º,
o qual passa a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e subs-
crito pelos sócios e corresponde à soma de três quotas: uma de 2500
euros, pertencente ao sócio Manuel Augusto Domingues; uma de 1250
euros, pertencente ao sócio Manuel da Silva Domingues, e uma de
1250 euros, pertencente ao sócio Sérgio Augusto da Silva Domin-
gues.

O texto completo do contrato social, na sua redacção actualiza-
da, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 15412245

VAGOS

NEOCOM � DISTRIBUIÇÃO COMPONENTES
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vagos. Matrícula n.º 680;
identificação de pessoa colectiva n.º 504512285; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 8/010606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

2 � Apresentação n.º 8/010606.
Aumento de capital e alteração do pacto social.
Sede: Rua do 1.º de Maio, lugar de Sanchequias, freguesia de Santo

André de Vagos, concelho de Vagos.
Objecto: comércio de peças e acessórios para veículos automó-

veis. Comércio por grosso de máquinas e outros equipamentos agrí-
colas.

Capital: 35 000 euros, após um reforço de 15 000 euros, em nu-
merário, subscrito por ambos os sócios em partes iguais e em refor-
ço das suas respectivas quotas.

Sócios e quotas: Carlos Santos Abade, com 17 500 euros, e Rosa
Donzília de Jesus Malta, com 17 500 euros.

Mais certifico que foi alterado o pacto social, quanto aos arti-
gos 1.º, 2.º e 3.º, passando os mesmos a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NEOCOM � Distribuição Componen-
tes Automóvel, L.da, e tem a sua sede à Rua do 1.º de Maio, sem
número de polícia, no lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André
de Vagos, concelho de Vagos, ficando, desde 8 de Junho de 2001, a
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gerência autorizada a deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de peças e acessórios
para veículos automóveis. Comércio por grosso de máquinas e ou-
tros equipamentos agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 35 000
euros (equivalente 7 016 870$) e corresponde à soma de duas quo-
tas no valor nominal de 17 500 euros cada um, pertencendo uma a
cada um do sócios.

O pacto social, encontra-se depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
15423328

BRAGA

VIZELA

ABÍLIO DA ROCHA � PICHELARIA, L.DA

Sede: Praça da República, Caldas de Vizela (São Miguel),
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 321/
010928; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
010928.

Certifico que entre Abílio Pereira da Rocha, António José da Silva
Rocha e José Paulo da Silva Rocha, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Abílio da Rocha � Pichelaria,
L.da, e tem a sua sede na Praça da República, freguesia 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 na prestação de serviços de
instalação de canalizações e sanitários. Comércio de materiais de
pichelaria e de aquecimento central e climatização.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de 3750
euros, pertencente ao sócio Abílio Pereira da Rocha, e duas iguais
do valor nominal de 625 euros, pertencentes uma a cada um dos
restantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global igual ao dobro do capital so-
cial existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral, na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não
qualquer remuneração, ficando, no entanto, desde já nomeado ge-
rente o sócio Abílio Pereira da Rocha.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e, ainda, quando, por qual-

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

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

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Tei-
xeira Magalhães Antunes. 13541846

DOMINGOS RIBEIRO � MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Sá e Melo, 34, Caldas de Vizela (São Miguel),
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 355/
011019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/011019.

Certifico que Domingos Ribeiro, contribuinte fiscal n.º 151960135,
natural da freguesia de Caldas de Vizela (São Miguel), concelho de
Guimarães, residente na Rua de Sá de Melo, 34, freguesia de Caldas
de Vizela (São Miguel), concelho de Vizela, casado com Maria José
Pereira Teixeira sob o regime da comunhão de adquiridos, portador
do bilhete de identidade n.º 2897277, emitido em 30 de Setembro
1993, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo referido bilhete de iden-
tidade.

E por ele foi dito:
Que, pela presente escritura, e não sendo sócio de qualquer outra

unipessoal, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, a qual fica
a regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Domingos Ribeiro � Manuten-
ção de Equipamentos Eléctricos, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua
sede na Rua de Sá e Melo, 34, freguesia 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 na reparação e manutenção
de equipamentos eléctricos.

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 contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Tei-
xeira Magalhães Antunes. 13541382
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INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DAVID MANUEL PINTO,
UNIPESSOAL L.DA

Sede: Rua do Comendador João Pereira Magalhães 1162,
Caldas de Vizela (São João), Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 358/
011022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/011022.

Certifico que David Manuel Alves Pinte, contribuinte fiscal
n.º 132828332, natural da freguesia de Caldas de Vizela (São Mi-
guel), concelho de Guimarães, residente na Rua do Comendador João
Pereira Magalhães, 1162, freguesia de Caldas de Vizela (São João),
concelho de Vizela, casado com Ana Maria Ribeiro Martins sob o
regime da comunhão de adquiridos, portador do bilhete de identi-
dade n.º 7332021, emitido em 19 de Abril de 1999, em Lisboa pe-
los 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, a qual fica
a regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Instalações Eléctricas David
Manuel Pinto, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Co-
mendador João Pereira Magalhães, 1162, 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 em instalações eléctricas.
Comércio de material eléctrico.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Tei-
xeira Magalhães Antunes. 13541277

EVA RIBEIRO DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Fundogos, Caldas de Vizela (São Miguel, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 351/
011018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/011018.

Certifico que Eva Ribeiro da Silva contribuinte fiscal
n.º 104758040, com o bilhete de identidade n.º 8764720, de 16 de
Fevereiro de 1998, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
natural da freguesia de Caldas de Vizela (São Miguel), então do con-
celho de Guimarães, residente na Rua de Fundogos, 2263, da fregue-
sia de Caldas de Vizela (São Miguel), do concelho de Vizela, casada
sob o regime da comunhão de adquiridos com Gaspar de Almeida
Lopes.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do referido bi-
lhete de identidade.

E pela outorgante foi dito: 
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade unipessoal

por quotas, a qual se rege nos termos constantes dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Eva Ribeiro da Silva, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Fundogos, da Freguesia de Caldas de Vizela
(São Miguel), concelho de Vizela.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de artigos têxteis con-
feccionados, excepto vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à quota de igual valor, pertencente sócia única
Eva Ribeiro da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes designados pela sócia única.

2 � Ficam desde já designados gerentes a sócia Eva Ribeiro da
Silva e o não sócio Gaspar de Almeida Lopes, casado, residente na
Rua de Fundogos, 2263, da freguesia de Caldas de Vizela (São Mi-
guel, do concelho de Vizela.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a interven-
ção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única, fica autorizado 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.

Mais declarou:
Que não é sócia de qualquer outra sociedade unipessoal por quo-

tas.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Tei-
xeira Magalhães Antunes. 13541315

BORDADOS FONTES DOS MOGOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Fonte dos Mogos, 1392, Caldas de Vizela
(São Miguel), Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 333/
011019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
011009.

Certifico que António Ribeiro, contribuinte fiscal n.º 148496512,
solteiro, natural da freguesia de Caldas de Vizela (São Miguel), con-
celho de Guimarães, residente no lugar da Fonte de Mogos, freguesia
de Caldas de Vizela (São Miguel), concelho de Vizela, portador do
bilhete de identidade n.º 9482572, emitido em 11 de Julho 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, a qual fica
a regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bordados Fontes dos Mogos,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Fonte dos Mo-
gos, 1392, freguesia 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.
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ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de bordados, bem
como a sua comercialização.

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 contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Tei-
xeira Magalhães Antunes. 13541757

VIZELCONTA � GABINETE CONTABILIDADE,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Hospital, lote 5, l.º, direito, Caldas de Vizela
(São Miguel), Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 357/
011022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/011022.

Certifico que José Peixoto Araújo, contribuinte fiscal
n.º 144984822, portador do bilhete de identidade n.º 7112448,
emitido em 30 de Janeiro de 1997, pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com
Maria Leonor Ribeiro Ferreira, residente na Alameda de São Dâ-
maso, 568, l.º, esquerdo, freguesia de São Sebastião, concelho de Gui-
marães.

Pelo presente documento particular, e não sendo sócio de qual-
quer outra, constituir uma sociedade unipessoal, nos termos cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VIZELCONTA � Gabinete Con-
tabilidade, Sociedade Unipessoal, L.da,  contribuinte fiscal
n.º 505841371, vai ter a sua sede na Rua do Hospital, lote, 5, 1.º,
direito, freguesia de Caldas de Vizela (São Miguel), concelho de Vizela.

2 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho em que se situa e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências, sem
prévia autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de contabilidade,
gestão e fiscalidade.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A sociedade é administrada e representada por um ou mais geren-
tes nomeados em acta de assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o sócio José Peixoto
Araújo.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura 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 Tei-
xeira Magalhães Antunes. 13541285

M. LURDES & C. ALFREDO, L.DA

Sede: Rua de Sá e Melo, Caldas de Vizela
(São Miguel), Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 106/
010716; identificação de pessoa colectiva n.º 503433446; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.os 5 e 6; números e
data das apresentações: 3, 4 e 5/011022.

Certifico que:
1) Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, foi registado a cessa-

ção de funções de gerente de Maria de Lurdes de Azeredo Pinheiro,
por renúncia, em 25 de Julho 2001.

2) Pela inscrição n.º 5, foi registada a autorização concedida em
25 de Julho de 2001, por Maria de Lurdes de Azeredo Pinheiro, para
que inicial e nome «M. Lurdes» continuem a constar da firma.

3) Pela inscrição n.º 6, foi registado o aumento de capital social
e redenominação do capital social em euros e alteração parcial do
contrato. Aumento de capital com 4820$, em dinheiro, subscrito
por cada um dos sócios, com 2410$, que acresce às suas quotas, e,
em consequência, alterados os artigos 3.º e 4.º, os quais ficaram com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constante da escrituração, é de 10 000
euros e acha-se dividido em duas quotas iguais de 5000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Alfredo de Assis San-
tos e Silvestre & Santos, L.da

ARTIGO 4.º

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

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

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

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos da locação.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Tei-
xeira Magalhães Antunes. 13541293

RAINHA & RIBEIRO, L.DA

Sede: Centro Comercial Jardim, Jardim General Humberto
Delgado, 1, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 341/
011018; identificação de pessoa colectiva n.º 501483020; data da
apresentação: 011018.

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.

24 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Tei-
xeira Magalhães Antunes. 13541307
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SILVESTRE & SANTOS, L.DA

Sede: Rua de José Moreira de Sá, das Caldas de Vizela
(São Miguel), Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 121/
010628; identificação de pessoa colectiva n.º 503137219; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 6/011022.

Certifico que, pela inscrição n.º 7, foi registado o aumento de ca-
pital social e redenominação do capital social em euros.

Aumento com 12 050$, em dinheiro, subscrito por Maria Manuel
de Sousa Oliveira Santos, com 11 086$, e Carlos Alfredo de Assis
Santos, com 482$ e 482$, que acresce às suas quotas.

Artigo alterado: 3.º
Capital social: 25 000 euros.
Sócios e quotas: Maria Manuel de Sousa Oliveira Santos, com

23 000 euros, e Carlos Alfredo de Assis Santos, com duas quotas de
1000 euros cada.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Tei-
xeira Magalhães Antunes. 13541269

FERREIRA & MONTEIRO, L.DA

Sede: Peso, Barrosas (Santa Eulália), Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 338/
011017; identificação de pessoa colectiva n.º 502568607; data da
apresentação: 011017.

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.

23 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Tei-
xeira Magalhães Antunes. 13541927

CONFECÇÃO EVA ARAÚJO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa de São Bento, 610, Caldas de Vizela
(São Miguel), Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 349/
011017; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011017.

Certifico que Eva Maria Alves da Silva, contribuinte fiscal
n.º 163606382, casada com Domingos Faria de Araújo sob o regime
da comunhão de adquiridos, residente na Travessa de São Bento, 610,
da freguesia de Caldas de Vizela (São Miguel), do concelho de Vizela,
de onde é natural

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 7059635, emitido em 27 de Agosto de 2001, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ela foi dito:
Que constitui uma sociedade unipessoal por quotas, a qual se re-

gerá pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecção Eva Araújo Unipessoal,
L.da, e vai ter a sua sede na Travessa de São Bento, 610, da fregue-
sia de Caldas de Vizela (São Miguel), do concelho de Vizela.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção de artigos de vestuário exte-
rior em série.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a uma quota do valor nominal de 5000 euros,
pertencente à sócia Eva Maria Alves da Silva Araújo.

ARTIGO 4.º

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

2 � Porém, fica desde já nomeada gerente a sócia única Eva Maria
Alves da Silva Araújo.

ARTIGO 5.º

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

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

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Tei-
xeira Magalhães Antunes. 13541340

PAULA MARIA � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Vista Alegre, bloco C, 7-A, Caldas de Vizela
(São Miguel), Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 334/
011011; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
011011.

Certifico que Paula Maria Batista de Oliveira, contribuinte fiscal
n.º 194891313, com o bilhete de identidade n.º 7680934, emitido
em 11 de Janeiro de 2001, pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa, solteira, maior, natural da freguesia de Caldas de Vizela (São
Miguel), então do concelho de Guimarães, onde reside na Avenida
do Abade de Tagilde, 156.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do referido bi-
lhete 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 Paula Maria � Confecções, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Vista Alegre, bloco 7-A,
freguesia de Caldas de Vizela (São Miguel), do concelho de Vizela.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto os acabamentos de obras têxteis de
vestuário exterior e interior.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à quota de igual valor, pertencente à sócia úni-
ca Paula Maria Batista de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é representada e administrada por um ou mais
gerentes designados pela sócia.

2 � Fica desde já designada gerente a sócia Paula Maria Batista
de Oliveira.

3 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a inter-
venção 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 ou reintegração do fundo de reserva
legal e mais as que forem objecto de deliberação pela sócia única
para fundos especiais.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Tei-
xeira Magalhães Antunes. 11025174
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MARIA LÚCIA FERNANDES DO VALE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Bom Viver, Vizela (São Paio), Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 335/
011011; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011011.

Certifico que Maria Lúcia Fernandes do Vale, contribuinte fiscal
n.º 185143881, com o bilhete de identidade n.º 10025029, emitido
em 24 de Novembro de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa, natural da freguesia de Caldas de Vizela (São Miguel), então
do concelho de Guimarães, residente no lugar de Bom Viver, da fre-
guesia de Vizela (São Paio), concelho de Vizela, casada sob o regime
da comunhão de adquiridos com Jorge do Carmo Mendes Peixoto
Monteiro.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do referido bi-
lhete 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 Maria Lúcia Fernandes do Vale,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Bom Viver, da fregue-
sia de Vizela (São Paio), do concelho de Vizela.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de confecções de obras
têxteis.

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
Maria Lúcia Fernandes do Vale.

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 Maria Lúcia Fernan-
des do Vale.

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.

17 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Tei-
xeira Magalhães Antunes. 11025182

MARIA ANTÓNIA ARAÚJO FERNANDES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Ferreira Caldas, 78, Caldas de Vizela
(São João), Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 336/
011011; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
011011.

Certifico que Maria Antónia Araújo Fernandes, contribuinte fis-
cal n.º 189977132, com o bilhete de identidade n.º 9176118, emi-
tido em 28 de Outubro de 1998 dos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa, natural da freguesia de Caldas de Vizela (São Miguel), então
concelho de Guimarães, residente na Rua de Ferreira Caldas, 78,
freguesia de Caldas de Vizela (São João, concelho de Vizela, casada
sob o regime da comunhão de adquiridos com Amândio José Fer-
reira Vila Real.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do bilhete de
identidade atrás citado.

E pela outorgante foi dito:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade unipessoal

por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Maria Antónia Araújo Fernandes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Ferreira Caldas, 78,
freguesia de Caldas de Vizela (São João), concelho de Vizela.

2.º

 A sociedade tem por objecto a indústria de confecções de obras
têxteis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à quota de igual valor, pertencente sócia única Maria
Antónia Araújo Fernandes.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes designados pela sócia.

2 � Fica desde já designado gerente a sócia Maria Antónia Ara-
újo Fernandes.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a interven-
ção de um gerente.

5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

6.º

Dos lucros líquidos apurados anualmente, retirar-se-ão as verbas
necessárias para a constituição ou reintegração do fundo de reserva
legal e mais as que forem votadas em assembleia geral para fundos
especiais.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Tei-
xeira Magalhães Antunes. 13541919

FÁBRICA DE ETIQUETAS DA MATA, L.DA

Sede: lugar da Mata, Caldas de Vizela (São João), Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Vizela. Matrícula n.º 119/
010628; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/011017.

Certifico que, pela inscrição n.º 4, foi registado o aumento de
capital social e redenominação do capital social em euros.

Aumento com 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-
porção das suas quotas.

Artigo alterado: 3.º
Capital social: 5000 euros.
Sócios e quotas: Augusto José Marques Mendes Ribeiro, com 1250

euros; Jorge Manuel Ramos Varela, com 1250 euros; António Emí-
lio Teixeira de Magalhães, com 1250 euros, e Maria Manuela Ra-
mos Varela, com 1250 euros.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

10 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Teixeira
Magalhães Antunes. 13541358

BRAGANÇA

CARRAZEDA DE ANSIÃES

SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL DOS VINHOS
VALE DA CORÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carrazeda de Ansiães. Ma-
trícula n.º 46/850111; identificação de pessoa colectiva
n.º 501518568.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes às prestações
de contas dos anos dos exercícios de 1999 e 2000.

Está conforme.

9 de Novembro de 2001. � O Ajudante, Aníbal Tito Fernandes dos
Reis. 01291955
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MIRANDELA

A. I. N. � AGRO-INDUSTRIAL DO NORDESTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 426/
171293; identificação de pessoa colectiva n.º 503193259; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
3/081001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Nomeação de vogal do conselho de administração de Manuel João
Morais Araújo, por substituição de Abílio Benjamim Carneiro da Silva.

Conferida, está conforme o original.

8 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel
Raimundo Santos. 08789975

SINCOMIR � SOCIEDADE INDUSTRIAL
COMPONENTES METÁLICOS MIRANDELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 719;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/02102001.

Contrato de sociedade

No dia 16 de Julho de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Aveiro,
sito na Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 42, 1.º, frente, a cargo
do notário, licenciado José Carreto Lages, perante mim, Maria
Manuela Amaral Sanches, primeira-ajudante em exercício, compa-
receram os outorgantes:

1.os Paula Cristina Fernandes Novo, solteira, maior, nascida e re-
sidente no lugar e freguesia de Oliveirinha, do concelho de Aveiro,
e António Rodrigues Carlos Novo, casado, natural da freguesia da
Glória, do concelho de Aveiro, residente no lugar de Quintãs, fre-
guesia dita de Oliveirinha, que intervêm na qualidade de sócios e ge-
rentes em representação da sociedade comercial por quotas com a
denominação de NÍVELDOIS � Sociedade de Empreendimentos
Imobiliários, L.da, pessoa colectiva n.º 502162805, com sede na Rua
da Cega, do lugar e freguesia de São Bernardo do concelho de Aveiro,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob o
n.º 2295, com o capital social de 12 750 000$;

2.º Pedro António Barreiro Campos, contribuinte fiscal
n.º 202263000, natural da freguesia e concelho de Mirandela, onde
reside na Rua de Vasco da Gama, casado sob o regime da comunhão
de adquiridos com Olinda Maria Morais Morgado Campos.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os  9515730, de 11 de Ja-
neiro 1999, de Aveiro, 2476609, de 22 de Novembro de 1991, de
Lisboa, e 9141517, de 26 de Novembro de 1998, de Lisboa, e a
qualidade em que os primeiros outorgantes intervêm, bem como a
suficiência dos seus poderes para este acto, pela acta n.º 16, de 12
de Julho deste ano, de que arquivo fotocópia.

E disseram os outorgantes:
Que entre ele segundo outorgante e a sociedade que os primeiros

outorgantes representam é celebrado um contrato de sociedade co-
mercial sob o tipo de sociedade por quotas, nos termos das disposi-
ções legais aplicáveis e das cláusulas constantes dos artigos seguin-
tes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a denominação de SINCOMIR � Sociedade
Industrial Componentes Metálicos, Mirandela, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada Rua de Vasco da Gama, da
freguesia e concelho de Mirandela.

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 é a indústria de componentes metálicos,
fabrico de estruturas metálicas e fabrico de peças soldadas.

4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 15 000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 7500 euros, uma de cada um dos sócios.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, fica a cargo de sócios e ou não sócios que vierem a ser
nomeados em assembleia geral, sendo os não sócios, os sócios da
NÍVELDOIS � Sociedade de Empreendimentos Imobiliários, L.da, e
por esta indicados, ficando desde já nomeado gerente o sócio Pedro
António Barreiro Campos.

 2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas, em
conjunto, de dois gerentes, sendo uma delas obrigatoriamente a as-
sinatura do gerente Pedro António Barreiros Campos.

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 regista-
das, 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 socie-
dade 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 manter indivisa.

Disposição transitória

Desde já fica autorizado o sócio gerente a proceder ao levanta-
mento do capital depositado para pagamento do giro social e das
despesas com a constituição da sociedade.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerem o registo
deste acto na respectiva Conservatória do Registo Comercial, no
prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel Raimundo Santos.
16192036
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TUAREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 671/
000929; identificação de pessoa colectiva n.º 502238976; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/151001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Aumento de capital e redenominação em euros, com reforço de
60 241 000$, em dinheiro, na proporção das quotas.

Artigo alterado: 3.º, o qual fica com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, nos termos da escritu-
ração social, é de 500 000 euros e está dividido em duas quotas do
valor nominal de 250 000 euros, pertencente cada uma delas a cada
um dos sócios.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel
Raimundo Santos. 16192010

LUDGERO GASPAR CRAVO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 62/
230893; identificação de pessoa colectiva n.º 500572151; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 2 e 3/151001.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções de gerente do sócio Fernando Augusto
Fernandes, por renúncia, desde 10 de Agosto de 2001.

2) Aumento de capital e redenominação em euros, com reforço
de 60 241 000$, em dinheiro, na proporção das quotas.

Artigos alterados: 4.º e 5.º, os quais ficaram com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está dividido em três quotas: duas pertencentes ao
sócios Sérgio Silva Madureira, uma no valor nominal de 997,60 euros
(bem próprio) e outra no valor nominal de 1502,40 euros (bem pró-
prio), e outra pertencente à sócia Alexandra Isabel Passas Silva
Madureira, no valor nominal de 2500 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afec-
ta a ambos os sócios, desde já designados gerentes.

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

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel
Raimundo Santos. 16192028

EDITORA TUELLA & RABAÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 722;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24102001.

Contrato de sociedade

No dia 21 de Agosto de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciada Isaura
Revés Deodato, notária do referido Cartório, compareceram como
outorgantes José Carlos Ribeirinha Lopes, Brízida das Fores Ribeiri-
nha Lopes e Manuel Luciano Lopes.

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

por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Editora Tuella & Rabaçal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Sobreiro, 5, em Vale
Maior, freguesia de Vale de Gouvinhas, concelho de Mirandela.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na edição de publicações periódi-
cas e não periódicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, sendo: uma
do valor nominal de 2500 euros, titulada pelo sócio José Carlos Ri-
beirinha Lopes, e outras duas iguais do valor nominal de 1250 euros
cada, tituladas uma por cada um dos sócios Brízida das Dores Ribei-
rinha Lopes e Manuel Luciano Lopes.

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 suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � O Escriturário Superior, (Assinatura ile-
gível.) 08784710

CASTELO BRANCO

FUNDÃO

CONSTRUÇÕES PONCIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 799/
990212; identificação de pessoa colectiva n.º 504451146; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 19/20011008.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que foi
efectuado o seguinte acto de registo:

1) Redenominação em euros, com aumento de capital de
37 096 400$ para 200 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito
pelos sócio António Manuel da Silva Ponciano e Alexandre Manuel
Mendes da Silva.

2) Foi parcialmente alterado o seu contrato social, tendo, em
consequência, os artigos 2.º e 4.º, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Urbanização da Boavista, lote 4, 2.º,
esquerdo, na freguesia e concelho do Fundão.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 168 000 euros, pertencente ao sócio António Ma-
nuel da Silva Ponciano, e outra no valor nominal de 32 000 euros,
pertencente ao sócio Alexandre Manuel Mendes da Silva.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes Elvas. 14555654

SALSICHARIA DA GARDUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 471/
920605; identificação de pessoa colectiva n.º 502779896; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/20011010.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Redenominação em euros, com aumento de capital de
50 144 600$ para 300 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito
pelos sócios José Maria Roque Carlos e Isabel Maria Rocha Simão,
com alteração dos artigos 1.º, 3.º e 4.º do contrato, os quais ficaram
com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Salsicharia da Gardunha, L.da, e passa
a ter a sua sede na Zona Industrial do Fundão, lotes 106, 107 e 108,
no Fundão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinheiro,
é de 300 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 150 000 euros
cada uma, sendo uma de cada sócio.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de 750 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo do sócio José
Maria Roque Carlos, já designado gerente, obrigando-se a sociedade
em todos os actos e contratos com a sua assinatura.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes Elvas. 14530473

TÁXIS JOSÉ FAÍSCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 859/
991222; identificação de pessoa colectiva n.º 504791214; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20011012.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, anterior-
mente denominada de Táxis José Faísca, Sociedade Unipessoal, L.da,
foram efectuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções do gerente José Nogueira Faísca, por re-
núncia.

Data: 19 de Setembro de 2001.
2) Foi parcialmente alterado o seu contrato social, quanto aos

artigos 1.º, 3.º e 5.º, com transformação em sociedade comercial
por quotas, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis José Faísca, L.da, e mantém a
sua sede na Rua do Ribeiro, 16, freguesia do Telhado, Fundão.

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e já realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, per-
tencendo uma a cada um dos sócios José Nogueira Faísca e José
Dominique Fernandes Faísca.

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade, fica a cargo do sócio
José Dominique Fernandes Faísca, neste acto designado gerente,
obrigando-se a sociedade em todos os actos e contratos com a sua
assinatura.

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

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes Elvas. 14530481

BRITO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 39/
600628; identificação de pessoa colectiva n.º 500507961; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 1/20011010.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

1) Aumento de capital de 450 000$ para 5237,38 euros, median-
te incorporação de resultados transitados com redenominação do
capital.

2) Foi parcialmente alterado o seu contrato social, tendo, em
consequência, o artigo 5.º, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

 O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5237,38 (equivalente a 1 050 000$), dividido em três quotas iguais
de 350 000$ cada uma (equivalente a 1745,79 euros), sendo uma de
cada um dos sócios João Mário dos Santos França, José Carlos
Taborda de Almeida e António Tomás Domingos.

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

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes Elvas. 14530465

AGOSTINHO COSTA SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 677/
961025; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: of. 5/20011010.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente Nuno Miguel Carvalho dos San-
tos, por renúncia.

Data: 28 de Setembro de 2001.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes Elvas. 14530449

FRAZÃO E DUARTE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 694/
970122; identificação de pessoa colectiva n.º 503811394; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: of. 7 e 8/20011004.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções do gerente Pedro Manuel Barata Frazão,
por renúncia.

Data: 12 de Julho de 2001.
2) Foi parcialmente alterado o seu contrato social, tendo, em

consequência, os artigos 3.º e 4.º, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social da referida sociedade, subscrito e realizado em
dinheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma e duas quotas iguais
de 2500 euros, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios
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António dos Santos Duarte e Maria de Lurdes da Ressurreição Ba-
rata Frazão.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, fica a cargo dos sócios
António dos Santos Duarte e Maria de Lurdes da Ressurreição Barata
Frazão, que desde já são designados gerentes, obrigando-se a sociedade
em todos os actos e contratos com a intervenção de ambos.

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

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes Elvas. 14530406

SERTÃ

CONSTRUÇÕES NÉLSON E EDUARDO, L.DA

Sede: Quintã, Cernache de Bonjardim, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 696/
000809; identificação de pessoa colectiva n.º 505062046.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferi, está conforme.

4 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11382163

TRANSPORTES MATEUS & ASSUNÇÃO, L.DA

Sede: Figueiredo, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 599/
980417; identificação de pessoa colectiva n.º 504131834.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferi, está conforme.

4 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11382376

L & U � PERFUMARIA, L.DA

Sede: Largo de Ferreira Ribeiro, 5, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 390/
900710; identificação de pessoa colectiva n.º 502385219.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferi, está conforme.

4 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11382546

SOCIEDADE PECUÁRIA DA TORRINHA, L.DA

Sede: Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 216/
800317; identificação de pessoa colectiva n.º 500883530.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferi, está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11382481

TRANSPORTES DE MERCADORIAS LOPES JÚNIOR, L.DA

Sede: Mougeira, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 299/
870512; identificação de pessoa colectiva n.º 501825568.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferi, está conforme.

4 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11382538

T. A. M. � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Faval, Troviscal, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 460/
920217.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferi, está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11382473

AMPESER � REPARAÇÕES ELÉCTRICAS
E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Sede: lote 3, Zona Industrial, São João do Couto, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 395/
900807; identificação de pessoa colectiva n.º 502396717.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferi, está conforme.

6 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11382457

MARTINS E ANTUNES, L.DA

Sede: Rua do Vale, 13, rés-do-chão, Cernache do Bonjardim,
Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 412/
910102; identificação de pessoa colectiva n.º 502470470.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferi, está conforme.

5 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11382600

GARCIA E CARDOSO, L.DA

Sede: Vaquinhas Cimeiras, Cumeada, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 453/
911204; identificação de pessoa colectiva n.º 502655275.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe,
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foram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferi, está conforme.

5 de Setembro de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11382570

FERNANDO LOURENÇO DIAS E ESPOSA, L.DA

Sede: Aldeia Fundeira da Ribeira, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 344/
890419; identificação de pessoa colectiva n.º 502144793.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferi, está conforme.

28 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11363800

TRANSPORTES DE MERCADORIAS TROVISCAL, L.DA

Sede: Cruz do Fundão, Troviscal, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 285/
861006; identificação de pessoa colectiva n.º 501720235.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferi, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11325615

ROSIJÓIA ÓPTICA � OURIVESARIA, L.DA

Sede: Avenida de Gonçalo Rodrigues Caldeira, 12, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 685/
000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504648470.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferi, está conforme.

30 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11382023

JOSÉ ANTÓNIO FERNANDES & FILHO, L.DA

Sede: Rua Principal, Carvalhos, Castelo, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 662/
991025; identificação de pessoa colectiva n.º 504416553.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe,
foram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2000.

Conferi, está conforme.

31 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11382295

COIMBRA

CONDEIXA-A-NOVA

AGREPOR AGREGADOS � EXTRACÇÃO DE INERTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 386; identificação de pessoa colectiva n.º 501755098; inscri-
ção n.º 33; número e data da apresentação: 4/110901.

Certifico que foi registado a fusão em que são participantes as
sociedades: Terrazul Agregados � Sociedade de Produção e Comer-
cialização de Inertes, S. A. (sociedade incorporante); Migrama �
Sociedade de Granitos de Entre-os-Rios, S. A., com sede em
Perozinho, Cabeça Santa, Entre-os-Rios, Penafiel, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Penafiel sob o n.º 232;
Cominalta � Companhia Mineira da Beira Alta, S. A., com sede em
Pedreira do Vale do Boi , Lapa do Lobo, Canas de Senhorim, Nelas,
matriculada na Conservatória de Nelas sob o n.º 382; Britaire �
Britas da Serra d�Aire, L.da, com sede em Sangardão, Furadouro,
Condeixa-a-Nova, matriculada na Conservatória de Condeixa-a-Nova
sob o n.º 233; Arelbritas � Materiais, Terrenos e Construções, L.da,
com sede na Rua da Quinta do Paisinho, bloco 1, 2.º, Carnaxide,
Oeiras, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cas-
cais sob o n.º 8843; Rioarel � Extracção e Transporte de Areias,
L.da, com sede na Rua da Quinta do Paisinho, bloco 1, 2.º, Carnaxide,
Oeiras, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cas-
cais sob o n.º 8810 (sociedades incorporadas).

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 13587595

C. J. L. � TRANSACÇÕES IMOBILIÁRIAS
E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 163; identificação de pessoa colectiva n.º 502921951; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 3/251001.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 5 000 000$ para 10 024 100$, sendo o seu
aumento de 5 024 100$, com redenominação em euros, passando o
capital para 50 000 euros, e, em consequência do mesmo, foi alte-
rado o pacto social, quanto ao seu artigo 5.º, o qual passa a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de 50 000 euros,
dividido em 5000 acções do valor nominal de 10 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Peneda
de Lima e Pina. 13587366

MATA RURAL � AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 217; identificação de pessoa colectiva n.º 503630314; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/251001.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o seu
aumento de 602 410$, com redenominação em euros, passando o
capital para 5000 euros, e, em consequência do mesmo, foi alterado
o pacto social, quanto ao seu artigo 3.º, o qual passa a ter a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma de 3750 euros, pertencente à
sócia CJL � Transacções Imobiliárias e Investimentos, S. A., e duas
de 625 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís
Valdemar Lagoa Gaspar e Ana Cristina da Silva Assunção Gaspar.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Peneda
de Lima e Pina. 13587390

AGRO-ROMEIRA � AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 219; identificação de pessoa colectiva n.º 503630292; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/251001.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o seu
aumento de 602 410$, com redenominação em euros, passando o
capital para 5000 euros, e, em consequência do mesmo, foi alterado
o pacto social, quanto ao seu artigo 3.º, o qual passa a ter a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma de 3750 euros, pertencente à
sócia CJL � Transacções Imobiliárias e Investimentos, S. A., e duas
de 625 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís
Valdemar Lagoa Gaspar e Ana Cristina da Silva Assunção Gaspar.

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel Peneda
de Lima e Pina. 13587374

TÁBUA

JOAQUIM ANJOS & RUBIANES, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Macedo dos Santos,
Póvoa de Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 164/
900327; identificação de pessoa colectiva n.º 502521992; data da
apresentação: 251001.

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

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes
Rodrigues Campos Abrantes. 07266790

ROSA & IRMÃOS, L.DA

Sede: Espariz, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 71/
010282; identificação de pessoa colectiva n.º 501243666; data da
apresentação: 010628.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07267398

GRANITÁBUA � GRANITOS E MÁRMORES, L.DA

Sede: Zona Industrial de Tábua, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 305/
960327; identificação de pessoa colectiva n.º 503620300; data da
apresentação: 290601.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 07266820

VIAINFORMÁTICA � SOLUÇÕES MULTIMÉDIA,
INFORMÁTICA E CONSULTADORIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Quaresma de Matos, 4, rés-do-chão, direito,
Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 318/
960911; identificação de pessoa colectiva n.º 503724424; data da
apresentação: 280601.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 07266782

NUNARTE � EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 35/
840903; identificação de pessoa colectiva n.º 500204306; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208109

S. A. C. � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
COITENSE, L.DA

Sede: Coito, Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 105/
851226; identificação de pessoa colectiva n.º 501560408; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208095

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES TELUSA, L.DA

Sede: Pereirinha, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 102/
850718; identificação de pessoa colectiva n.º 501514660; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266570

MIDOCONTA � ORGANIZAÇÕES
CONTABILÍSTICAS, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 34/
700213; identificação de pessoa colectiva n.º 500193053; data da
apresentação: 010627.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208125
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JOSÉ DUARTE MORGADO, L.DA

Sede: Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 53/
840905; identificação de pessoa colectiva n.º 500686858; data da
apresentação: 010627.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208168

JOMARIZ � MATERIAIS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Gândara, Espariz, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 298/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503558265; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266561

GRANJA DO MELO, L.DA

Sede: Vila Nova de Oliveirinha, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 178/
910702; identificação de pessoa colectiva n.º 500130531; data da
apresentação: 010628.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07267363

C. B. I. � INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Vila Nova de Oliveirinha, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 345/
971007; identificação de pessoa colectiva n.º 503992445; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07267193

TABUFER � INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 214/
920508; identificação de pessoa colectiva n.º 502789590; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 07267606

TALHO S. MIGUEL, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 202/
911226; identificação de pessoa colectiva n.º 502868465; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07267177

TALHOS JOSÉ CARDOSO, MULHER & FILHOS, L.DA

Sede: Quinta da Cerca, Sinde, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 295/
960102; identificação de pessoa colectiva n.º 503558222; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07267207

RAÇÕES DUARTE MARTINS, L.DA

Sede: Venda da Esperança, Covas, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 177/
910206; identificação de pessoa colectiva n.º 971496323; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208079

MIDOCOMERCIAL � SOCIEDADE
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 38/
731114; identificação de pessoa colectiva n.º 500193045; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208087

CENTRO ÓPTICO DE TÁBUA, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 132/
880202; identificação de pessoa colectiva n.º 501928901; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266588
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BEIRALIMPA � LIMPEZAS, L.DA

Sede: Estrada da Zona Industrial de Tábua, 3420 Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 320/
961107; identificação de pessoa colectiva n.º 503769061; data da
apresentação: 010706.

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

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266677

R. F. M. � COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS DE TÁBUA, L.DA

Sede: Zona Industrial de Tábua, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 204/
920110; identificação de pessoa colectiva n.º 502896612; data da
apresentação: 06072001.

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

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266669

ESTAÇÃO DE SERVIÇO � A PARAGEM, L.DA

Sede: Catraia de Mouronho, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 134/
880324; identificação de pessoa colectiva n.º 501957588; data da
apresentação: 010627.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208192

GESTEBEIRA CONTABILIDADE DAS BEIRAS, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 118/
861111; identificação de pessoa colectiva n.º 501737952; data da
apresentação: 010628.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208117

AUTO REPARADORA IDEAL DA GÂNDARA, L.DA

Sede: Gândara, Espariz, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 32/
690116; identificação de pessoa colectiva n.º 500037353; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07267304

CARLA & ROCHA, L.DA

Sede: Estrada da Lameira, vila, freguesia e concelho
de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 444/
011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505768887; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/011024.

Certifico que, por escritura lavrada. no Cartório Notarial de Tá-
bua, em 4 de outubro de 2001, exarada de fl. 54 a fl. 55 v.º do livro
n.º 115-E, entre João Paulo da Silva Rocha e Carla Sofia Madeira
Mendes Dias, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Carla & Rocha, L.da, e tem a sua sede
na Estrada da Lameira, vila, freguesia e concelho de Tábua.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e as actividades
com ela relacionadas, designadamente acabamentos, alvenarias, re-
bocos, assentamentos de cantarias e pinturas.

3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), re-
presentado por numerário, integralmente realizado e entrado na caixa
social, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
um dos sócios João Paulo da Silva Rocha e Carla Sofia Madeira
Mendes Dias.

4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante
do quíntuplo do capital, na proporção das respectivas quotas, desde
que haja deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital e os sócios poderão outorgar com a sociedade contratos de
suprimentos, nos termos e condições a deliberar pela assembleia geral.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação será confiada aos
sócios e ou a estranhos a designar pela assembleia geral, ficando desde
já nomeado gerente o sócio João Paulo da Silva Rocha, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado pela assembleia geral.

6.º

A sociedade fica obrigada, nos seus actos e contratos, com a assi-
natura de um gerente.

§ único. Fora dos actos normais, poderá o gerente, livremente,
assinar contratos de locação financeira, representar a sociedade em
juízo, comprar, vender ou trocar bens imóveis ou direitos prediais e
veículos automóveis, tomar de arrendamento imóveis para o exer-
cício do objecto social e acordar, desistir e transigir.

7.º

Toda e qualquer cessão, total ou parcial, de quotas feitas a estra-
nhos fica condicionada à prévia autorização da sociedade, gozando
os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em se-
gundo lugar, do direito de preferência.

8.º

No caso de falecimento de qualquer dos sócios, a sua quota não se
transmitirá aos seus herdeiros, sem prévio consentimento dos só-
cios sobrevivos, que poderão amortizá-la, com base no valor apu-
rado em balanço especialmente realizado para o efeito.

9.º

A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros da
sociedade, depois de subtraídas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal.

Conferida, está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes
Rodrigues de Campos Abrantes. 07266847
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CONFEITARIA TABRIZ, L.DA

Sede: Gândara de Espariz, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 17/
600611; identificação de pessoa colectiva n.º 500071420; data da
apresentação: 010627.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208362

VÍTOR COSTA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Venda do Porco, Pinheiro de Coja, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 407/
000526; identificação de pessoa colectiva n.º 504996916; data da
apresentação: 010628.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208354

HABICOVELO � CONSTRUÇÕES DO COVELO, L.DA

Sede: Covelo de Cima, Covelo, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 185/
910521; identificação de pessoa colectiva n.º 502646683; data da
apresentação: 010627.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208338

PERIÉLIO � GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Gândara, Espariz, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 280/
950512; identificação de pessoa colectiva n.º 503419109; data da
apresentação: 010627.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208320

GERMISEM � SEMENTES, L.DA

Sede: Vila Nova de Oliveirinha, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 402/
000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504935151; data da
apresentação: 010621.

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

Conferida, está conforme.

21 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208311

SEIXAS & NUNES, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 179/
910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502688173; data da
apresentação: 010628.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208303

L. & M. COSTA, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 267/
950117; identificação de pessoa colectiva n.º 503339482; data da
apresentação: 010628.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208281

JUDICOSTA � MONTAGEM DE ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 269/
950123; identificação de pessoa colectiva n.º 503634487; data da
apresentação: 010628.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208290

BRITÁBUA � GRANITOS E AREIAS, L.DA

Sede: Lavandaria ou Outeiro do Penedo, Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 160/
900129; identificação de pessoa colectiva n.º 502418737; data da
apresentação: 010627.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208184

MIDOPREDIAL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 23/
840831; identificação de pessoa colectiva n.º 502259429; data da
apresentação: 010627.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208176
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QUINTA DA REGADA � TURISMO RURAL, L.DA

Sede: Quinta da Regada, Ázere, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 325/
970213; identificação de pessoa colectiva n.º 503834610; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07267118

SILVA & COSTA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Beirão, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 330/
970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503856835; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208010

EXTRAZEL � SOCIEDADE EXTRACTIVA DE AZEITE, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 87/
840910; identificação de pessoa colectiva n.º 500524149; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07267126

PASTELARIA SOFINA, L.DA

Sede: Moita da Serra, Carapinha, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 115/
860605; identificação de pessoa colectiva n.º 501637893; data da
apresentação: 010628.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208265

PASTELARIA SOFINA, L.DA

Sede: Moita da Serra, Carapinha, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 115/
860605; identificação de pessoa colectiva n.º 501637893; data da
apresentação: 010628.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208273

ACORFATO � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Vila Nova de Oliveirinha, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 225/
921222; identificação de pessoa colectiva n.º 502206594; data da
apresentação: 010627.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208389

A SEARA DA VILA � PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, L.DA

Sede: Vila do Mato, Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 404/
000522; identificação de pessoa colectiva n.º 504983563; data da
apresentação: 010627.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208397

HOTEL TURISMO DE TÁBUA, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 120/
221286; identificação de pessoa colectiva n.º 501758712; data da
apresentação: 010702.

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

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 07267967

CONSTRUÇÕES FERBORGES, L.DA

Sede: Rua de Fortunato Vieira das Neves, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 332/
970502; identificação de pessoa colectiva n.º 503889210; data da
apresentação: 010706.

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

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266685

A CONSTRUTORA IDEAL DA VILA DO MATO, L.DA

Sede: Vila do Mato, Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 206/
920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502752602; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07267134
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BARROCAS & IRMÃO, L.DA

Sede: Pereira, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 10/
600516; identificação de pessoa colectiva n.º 500042080; data da
apresentação: 010706.

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

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266650

MARTINS & GARCIA, L.DA

Sede: Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 28/
840903; identificação de pessoa colectiva n.º 500570108; data da
apresentação: 010706.

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

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266723

PEDRA DA SÉ � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 222/
921105; identificação de pessoa colectiva n.º 502867310; data da
apresentação: 010706.

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

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266707

DUARTE & CASTANHEIRA � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS E SIMILARES, L.DA

Sede: Ázere, 3420 Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 271/
950206; identificação de pessoa colectiva n.º 503363901; data da
apresentação: 010706.

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

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266740

PEDRA DA SÉ � SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 344/
971001; identificação de pessoa colectiva n.º 503992402; data da
apresentação: 010706.

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

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266693

MIDOFABRIL � CENTRO INDUSTRIAL E MECÂNICO, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 33/
690505; identificação de pessoa colectiva n.º 500193070; data da
apresentação: 010627.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208206

MELO & MELOS � QUEIJARIA REGIONAL
DA BEIRA SERRA, L.DA

Sede: Vila Nova de Oliveirinha, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 237/
931102; identificação de pessoa colectiva n.º 503086002; data da
apresentação: 010728.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07267436

RODRIGUES & ROSA, L.DA

Sede: Gândara de Espariz, Espariz, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 9/
570727; identificação de pessoa colectiva n.º 500404127; data da
apresentação: 010706.

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

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266715

PROJECTÁBUA � ENGENHARIA E CONSULTADORIA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Fortunato Vieira das Neves, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 306/
960328; identificação de pessoa colectiva n.º 503620297; data da
apresentação: 010729.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07267223

MIDOSEGURADORA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 64/
791120; identificação de pessoa colectiva n.º 500935971; data da
apresentação: 010727.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208230
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TORNOMOITA � TORNEAMENTO DE GRANITOS
DA MOITA, L.DA

Sede: Moita da Serra, Carapinha, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 183/
910326; identificação de pessoa colectiva n.º 502686669; data da
apresentação: 010627.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208222

FIMOFONTEL � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Fortunato Vieira das Neves, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 315/
960719; identificação de pessoa colectiva n.º 503682500; data da
apresentação: 010706.

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

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266758

EXBELA, L.DA

Sede: Pereira, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 215/
920702; identificação de pessoa colectiva n.º 503368490; data da
apresentação: 010706.

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

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266642

AVIÁRIO DE VALE DA VACA, L.DA

Sede: Pereira, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 201/
911218; identificação de pessoa colectiva n.º 502867264; data da
apresentação: 010706.

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

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266634

SANTOS BORGES � MASSAS DE PROJECTAR, L.DA

Sede: Vila do Mato, Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 370/
981204; identificação de pessoa colectiva n.º 504440446; data da
apresentação: 010706.

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

Conferida, está conforme.

6 de Julho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07266626

CRISVIDALIGEST � GESTÃO, FISCALIDADE
E CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Vila do Mato, Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 342/
970916; identificação de pessoa colectiva n.º 503993760; data da
apresentação: 010628.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07267371

MARCELINO JOSÉ STOFFEL LEITÃO ESTEVES, L.DA

Sede: Midões, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 31/
870421; identificação de pessoa colectiva n.º 500956553; data da
apresentação: 010629.

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

Conferida, está conforme.

29 de Junho de 2001. � A Ajudante, Graça Maria Curveira de Matos
Sousa e Silva. 07267185

BORGES MARTINS & FILHO, L.DA

Sede: Pousadouros, Mouronho, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 83/
781122; identificação de pessoa colectiva n.º 500435723; data da
apresentação: 010620.

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

Conferida, está conforme.

20 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208656

TABRIZOTEL � ACTIVIDADE HOTELEIRA, L.DA

Sede: Gândara de Espariz, Espariz, Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 36/
840903; identificação de pessoa colectiva n.º 500421072; data da
apresentação: 010627.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208141



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 301 � 31 de Dezembro de 200127 708-(420)

LUMITAB � INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 284/
950707; identificação de pessoa colectiva n.º 503459801; data da
apresentação: 010627.

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

Conferida, está conforme.

27 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria de Lurdes Nunes Rodri-
gues Campos Abrantes. 15208370

ÉVORA

ÉVORA

METUS-GÁS � DISTRIBUIÇÃO, INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE REDES DE GÁS, L.DA

Sede: Zona Industrial, talhão 33, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2435/
20000209; identificação de pessoa colectiva n.º 504822999; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 11/20011107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação do gerente Pedro Nieto Serrano, por deliberação de 10
de Julho de 2000.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123308

COVÕES � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização da Horta do Bispo, lote 30, 3.º, A,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2742/
20011105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20011105.

Certifico que entre Manuel Vieira Tobias, separado judicialmente
de pessoas e bens de Julieta do Rosário Nunes Santos Pequeno, resi-
dente na Rua do 1.º de Dezembro, 11, Mora, e Maria de Lurdes Gre-
go Banha, solteira, maior, residente no Bairro Sanches de Miranda,
13, Évora, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma COVÕES � Sociedade Imobiliária e
Construção, L.da, e vai ter a sua sede na Urbanização da Horta do
Bispo, lote 30, 3.º-A, freguesia de Horta das Figueiras, concelho de
Évora.

§ único. Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode esta-
belecer filiais, agências ou outras formas de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro, bem como transferir a sua sede,
nos termos da lei.

2.º

A sociedade tem por objecto os investimentos imobiliários, com-
pra e venda, construção civil e serviços afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 250 euros, per-
tencente ao sócio Manuel Vieira Tobias, e outra de 4750 euros,
pertencente à sócia Maria de Lurdes Grego Banha.

4.º

Não serão exigíveis prestações suplementares de capital, mas os
sócios poderão outorgar com a sociedade contratos de suprimentos,
nos termos e condições a deliberar pela assembleia geral.

5.º

1 � Nas cessões de quotas a estranhos, a sociedade e os demais
sócios, em primeiro lugar, têm direito de preferência, para o que
lhes deverá ser comunicado o negócio, por qualquer forma legal ou
carta registada com a identificação do interessado, preço e condi-
ções pretendidas.

2 � O direito referido no número anterior deverá ser usado no
prazo de 15 dias a contar da comunicação ou do registo da carta.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, pertence ao
sócio Manuel Vieira Tobias, desde já nomeado gerente, pelo prazo
de cinco anos, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em
todos os actos e contratos, devendo apresentar contas à sociedade e
restantes sócios, mensalmente, de todos os actos praticados no âm-
bito de uma boa gestão.

7.º

Por determinação dos sócios, em assembleia geral, a gerência da
sociedade pode ser mudada, bastando que reúna parecer favorável,
no mínimo, de 51 % do capital social.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, quando:
a) Nos casos de falência ou insolvência do sócio ou de arresto,

arrolamento ou da penhora da quota;
b) Qualquer sócio, sem o consentimento da sociedade, exerça

actividade concorrente com a desta sem que para isso esteja autori-
zado pelos outros sócios e pela própria sociedade.

2 � O valor da amortização é o que resultar do último balanço
para o caso da alínea a) e o nominal para o caso da alínea b).

9.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os seus herdeiros ou representantes, por inter-
médio de um só que a todos represente.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123294

L. A. RAMINHOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro de António Sérgio, Rua do Dr. António Isidoro
de Sousa, lote 19, Malagueira, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2741/
20011031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20011031.

Certifico que Ladislau António Peralta Raminhos, casado com
Francisca do Carmo Gonçalves da Cruz Raminhos na comunhão de
adquiridos, residente no Bairro de António Sérgio, Rua do Dr. Antó-
nio Isidoro de Sousa, lote 19, Évora, constituiu a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma L. A. Raminhos, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede nesta cidade, no Bairro de António Sérgio, Rua do
Dr. António Isidoro de Sousa, lote 19, freguesia da Malagueira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção, recuperação, repara-
ção e compra e venda de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a uma única quota, pertencente ao sócio.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, fica a cargo do sócio único.
§ 1.º Fica desde já nomeado gerente o único sócio.
§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos, desde que estes sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, noutras soci-
edades, mesmo que o objecto destas coincida ou não, no todo ou em
parte, com o daquela, bem como associar-se a outras pessoas colec-
tivas e a sociedades por quotas, desde que não fique na situação de
sócio único dessa sociedade.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123286

ANIMALIUM � SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS, L.DA

Sede: Urbanização Vila Lusitano, Rua de Almada Negreiros, 31,
rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1860/
950803; identificação de pessoa colectiva n.º 503466190; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/20011029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 600 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, quanto ao artigo 3.º do pacto, o qual passa a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas do valor nominal de 2500 euros, per-
tencentes a Jesuína Fátima Saloio Rosalino e Luís Alexandre Rosalino
Venâncio, em comum e sem determinação de parte ou direito.

O texto actualizado do contrato, encontra-se depositado na pasta
rerspectiva.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123316

GABINETE DE CONTABILIDADE VELEZ PINTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Torregela, 34, rés-do-chão, Bairro da Torregela,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 1 002 410$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2740/
20011031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20011031.

Certifico que António da Conceição Velez Pinto, casado com Ana
Maria Ladino Cordeiro Velez Pinto na comunhão de adquiridos, re-
sidente na Rua da Torregela, 34, rés-do-chão, Bairro da Torregela,
Horta das Figueiras, Évora, constituiu a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Gabinete de Contabilidade Velez Pinto,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede nesta cidade, na Rua da
Torregela, 34, rés-do-chão, no Bairro da Torregela, freguesia da Horta
das Figueiras.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade, fiscalidade e assessoria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde a uma única quota, pertencente ao sócio.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
nomeados pelo sócio único.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes, o único sócio, assim como
o outro gerente de nome Ana Maria Ladino Cordeiro Velez Pinto.

§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um dos gerentes.

5.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade quaisquer negócios
jurídicos, desde que estes sirvam a prossecução do objecto social.

6.º

Os gerentes ficam desde já autorizados a proceder ao levantamento
do capital depositado na conta aberta, em nome da sociedade, no
Banco Português de Investimento, agência de Évora, Praça do Ge-
raldo, 52, tendo em vista a satisfação das necessidades imediatas
daquela, designadamente de instalação e aquisição do equipamento
necessário ao início da sua actividade.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 15123278

FARO

ALBUFEIRA

BORGES & CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1894/
980821; identificação de pessoa colectiva n.º 504208705; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 14544865

QUADRANTE, HOTÉIS E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1535/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503432083; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10445927

PINE SUN PARK � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2501/
20011024 identificação de pessoa colectiva n.º 505684330; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20011024.

Certifico que, por escritura lavrada em 10 de Setembro de 2001,
exarada a fl. 125 do livro n.º 62-A do Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pine Sun Park � Construções, L.da e
em a sua sede na Urbanização Pine Sun Park, Pinhal do Concelho,
Zona A-1, freguesia de Olhos de Água, concelho de Albufeira.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 301 � 31 de Dezembro de 200127 708-(422)

ARTIGO 2.º

Por deliberação da gerência pode a sede social ser transferida para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, bem assim, serem criadas sucursais, filiais, delegações ou outras
formas de representação, em qualquer lugar.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas ou privadas, compra e venda de imóveis e móveis, central de
betão e central eléctrica, comércio por grosso e a retalho de mate-
riais de construção civil, artigos de decoração e similares; gestão de
condomínios; arrendamento de propriedades; exploração hoteleira,
nomeadamente hotéis, pensões, parques de campismo e outros lo-
cais de alojamento; instalações eléctricas, instalações de canaliza-
ção, montagens e manutenção de elevadores, manutenção de pisci-
nas e de jardins, transporte público de aluguer em veículo automóvel
ligeiro de passageiros, prestação de serviços de lavandaria e de lim-
peza; aluguer de veículos automóveis ligeiros sem condutor.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros (equivalente a 10 024 050$),
representado por duas quotas, sendo: uma de 45 000 euros, perten-
cente ao sócio Juan Manuel Ferreiro Diaz, e outra de 5000 euros,
pertencente à sócia Maria Alvida Pilar Gomez Borrajo.

ARTIGO 5.º

Qualquer um dos gerentes da sociedade, individualmente, poderá
entre outros poderes que a lei lhe confere:

a) Constituir ou participar em qualquer tipo de sociedade, ou em
qualquer tipo de acordo que tenha como finalidade a distribuição de
lucros, união de interesses, empreendimento conjunto, concessão
recíproca, cooperação ou outra, com qualquer pessoa, física ou jurí-
dica, que desenvolva ou esteja ligada, ou que vá desenvolver ou que
possa vir a estar ligada, a algum negócio ou actividade que, directa
ou indirectamente, possa vir a beneficiar a sociedade;

b) Adquirir, deter e vender quaisquer participações sociais, acções,
obrigações, em sociedades com objecto diferente, títulos de crédito
ou débito, mediante subscrição inicial, contrato, concurso público,
compra, permuta, garantia de subscrição de valores, sendo ou não
totalmente pagas, e subscrever tais títulos nas condições que julgue
oportunas;

c) Exercer o controlo e reforçar todos os direitos e poderes con-
feridos ou provenientes da propriedade de tais participações sociais,
acções, obrigações ou quaisquer outros títulos, incluindo, sem pre-
juízo do carácter geral do estipulado, os poderes de veto e controlo
que sejam conferidos pela detenção, por parte da empresa, de uma
parte determinada do valor emitido ou nominal dos mesmos, e a
nomear e destituir administradores e directores;

d) Comprar ou, por qualquer outro modo, adquirir e vender, per-
mutar, resgatar, arrendar, hipotecar, prestar cauções, obrigar, con-
verter, tirar proveito, dispor e negociar propriedades e direitos de
qualquer tipo e, em particular, com hipotecas, obrigações, receitas,
concessões, opções, contratos, patentes, anuidades, licenças, acções,
participações sociais, apólices, débitos, partes de negócios, respon-
sabilidades e direitos;

e) Adquirir por meio de compra, arrendamento, permuta, aluguer
ou por qualquer outro meio, terrenos, propriedades ou edifícios de
qualquer natureza; levantar e construir casas, edifícios ou quaisquer
outros trabalhos de construção nos terrenos da empresa, ou sobre
qualquer outro terreno ou propriedade e demolir, reconstruir, am-
pliar, modificar ou remodelar casas, edifícios ou quaisquer obras exis-
tentes nos mesmos, converter ou destiná-los à construção de estra-
das, ruas, praças, jardins e zonas de lazer e outros fins e, de um modo
geral, negociar ou remodelar os imóveis da empresa;

f) Vender, arrendar, hipotecar ou, de qualquer outro modo, dispor
dos terrenos, propriedades e edifícios, ou de outros patrimónios da
empresa e assumir ou dirigir a gestão das suas propriedades, edifícios
e terrenos (qualquer que seja a natureza ou tipo de construção sobre
os mesmos);

g) Prosseguir e executar todos os tipos de operações financeiras e
comerciais, cujo desenvolvimento resulte viável para a sociedade;

h) Adquirir, deter e vender, seja em nome da sociedade ou em
nome de qualquer representante, participações sociais, acções, obri-
gações, títulos de débito ou crédito emitidos ou garantidos por qual-
quer sociedade, qualquer que seja o seu local de constituição e ope-
ração e, ainda, obrigações, acções, títulos de débito ou crédito
emitidos ou garantidos por qualquer governo, estado soberano, or-
ganismo da administração pública ou autoridade, municipal ou re-
gional ou de qualquer outra índole, em qualquer parte do mundo;

i) Mobilizar dinheiro ou pedir empréstimos, com ou sem caução e
também garantir pagamentos através da emissão de, ou sobre, obri-
gações, vitalícias, com prazo ou quaisquer outras, ou acções ou ou-
tros compromissos acrescidos ou não por despesas de hipoteca,
penhor ou caução, sobre todo, ou qualquer parte, do empreendi-
mento, património, activos e direitos da sociedade, presentes ou
futuros e, em geral, de modo e nos termos que se considerem opor-
tunos, e emitir acções ou obrigações com esse propósito e nos ter-
mos que se julgue conveniente e, ainda, através de hipoteca, obriga-
ção ou encargos similares, segurar ou garantir o cumprimento de
qualquer responsabilidade ou obrigação que a empresa possa assumir,
e amortizar ou liquidar qualquer dessas mesmas responsabilidades;

j) Criar, manter, investir e tomar medidas em relação a qualquer
reserva ou fundos de amortização para liquidação de responsabilida-
des da sociedade, ou para depreciação de equipamentos ou stocks ou,
ainda, para qualquer outro fim, em proveito daquela;

k) Emitir, reformar, sacar, aceitar, endossar, descontar, assinar e
negociar letras de câmbio, livranças, estabelecendo a propriedade de
mercadorias em trânsito, cheques bancários, cautelas de penhor, obri-
gações e quaisquer outros instrumentos negociáveis ou transferíveis;

l) Abrir, aumentar, congelar, retirar ou cancelar qualquer tipo de
depósito ou conta, em nome da sociedade, em qualquer banco ou insti-
tuição financeira, pública ou privada, em qualquer parte do mundo;

m) Outorgar, no todo ou em parte, estes poderes a qualquer pes-
soa ou empresa, mediante procuração;

n) Entrar em quaisquer acordos com quaisquer governos ou auto-
ridades, supremas, municipais, locais ou outras, ou pessoas físicas ou
jurídicas que possam conduzir à prossecução dos fins da empresa e
obter dessas pessoas, autoridades, governos ou empresas quaisquer
autorizações oficiais, contratos, direitos e concessões, e prosseguir,
exercer e respeitar esses mesmos acordos, autorizações oficiais,
contratos, direitos e concessões;

o) Dar início, prosseguir, reforçar, defender, responder ou consti-
tuir oposição a todas as sanções e outros procedimentos legais, que
digam respeito a qualquer dos assuntos sobreditos ou quaisquer ou-
tros nos quais a empresa esteja, ou possa vir a estar, interessada, ou
que lhe diga, ou possa vir a dizer, respeito e, ainda, se julgado con-
veniente, comprometer, submeter a arbitragem, desistir, aceitar a
sentença ou abandoná-la, em qualquer dos procedimentos atrás refe-
ridos. Para um melhor e mais eficaz exercício de todos estes pode-
res e faculdades, contratar e solicitar os serviços de quantos advoga-
dos e juristas se estimem necessários, para agir em representação da
empresa.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante equivalente a 10 vezes o capital social, na proporção das
respectivas quotas.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado, fica a cargo de ambos os sócios, desde já nomeados ge-
rentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer deles para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com 20 dias de antecedência, pelo menos, salvo se
a lei exigir outras formalidades de convocação.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 08283966

RIVIEIRA � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1204/
920616; identificação de pessoa colectiva n.º 502783290; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10445471
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SOL ORIENTAL, SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1204/
970226; identificação de pessoa colectiva n.º 502466812; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10445463

NOPALGARVE � NOVA PADARIA DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 366/
870121; identificação de pessoa colectiva n.º 501771026; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10445366

ALGAR-RENT � SOCIEDADE DE ALUGUER
DE VIATURAS DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1398/
940301; identificação de pessoa colectiva n.º 503142638; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10445382

ALGAR-RENT � SOCIEDADE DE ALUGUER
DE VIATURAS DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1398/
940301; identificação de pessoa colectiva n.º 503142638; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10445374

PATRÍCIA CAVACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2212/
20000824; identificação de pessoa colectiva n.º 505117959; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10445340

TABALGARVE � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
TABACO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1777/
970724; identificação de pessoa colectiva n.º 503469203; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10444823

AVESUL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1506/
950407; identificação de pessoa colectiva n.º 503390500; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10444947

LUÍS BARRADAS & LUCÍLIA BARRADAS
CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2001/
990723; identificação de pessoa colectiva n.º 504468600; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10445226

OSSÓNOBA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2026/
991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504622544; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10445293

ALGARLAVA � TRATAMENTO DE ROUPAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1598/
960111; identificação de pessoa colectiva n.º 503554561; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10445218

Z. X. Z. � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2155/
20000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504952960; data
da apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10445331
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FERNANDO GUERREIRO & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2078/
991213; identificação de pessoa colectiva n.º 504663720; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10445196

GALÉ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 257/
860113; identificação de pessoa colectiva n.º 501510737; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10445030

TÁXIS AGAPITO & MINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2050/
991115; identificação de pessoa colectiva n.º 504674790; data da
apresentação: 20010629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 2000.

12 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena Felício Coelho Avó. 10445200

LAGOA

ROGA, SOCIEDADE DE HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Urbanização Cabeço de Pias, bloco 5, fracção B,
Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 994/180195; identificação de pessoa colectiva n.º 503003620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2000.

18 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Cor-
reia Sintra. 16765117

ELECTROBARLAVENTINA, L.DA

Sede: Bairro Arade, banda L, 8, Ferragudo, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 806/190292; identificação de pessoa colectiva n.º 502721120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2000.

24 de Agosto de 2001. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Correia
Sintra. 16764811

GUARDA

AGUIAR DA BEIRA

CASA COMERCIAL DE PNEUS MORGADO & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aguiar da Beira. Matrícula
n.º 17/860515; identificação de pessoa colectiva n.º 501640762;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/011030.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o aumento de capital de 500 000$ para 1 002 410$, com
redenominação do capital para 5000 euros, e a alteração parcial do
contrato, tendo, em consequência, o artigo 3.º, ficado com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada e per-
tence uma a cada um dos os sócios Alcino José Morgado e Maria da
Conceição Andrade Campos.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
12225703

GOUVEIA

IRMÃOS VELOSO LEITÃO � TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 495/
011029; identificação de pessoa colectiva n.º P 505731800; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 6/011029.

Certifico que entre Filipe Jorge Veloso Leitão e Bruno Miguel
Veloso Leitão, solteiros, maiores, residentes na Rua da Perdonda,
sem número, em Paços da Serra, Gouveia, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Irmãos Veloso Leitão � Terra-
planagens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Perdonda, sem número
de polícia, lugar e freguesia de Paços da Serra, concelho de Gouveia.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar-se sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de desa-
terros, terraplanagens, remoção e movimentação de terras, aluguer
de máquinas agrícolas e industriais e prestação de serviços agrícolas.

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 Filipe Jorge Veloso Leitão e Bruno Mi-
guel Veloso Leitão.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 07111568

MANTEIGAS

TURIMANTEIGAS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 41/
941028; identificação de pessoa colectiva n.º 503281034; aver-
bamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; números
e data das apresentações: 1, 5 e 6/20011011.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 24 de
Agosto de 2001, os gerentes Luís Ferrão Saraiva e António Direito
Craveiro, cessaram as suas funções de gerentes, por renúncia, tendo
sido designados novos gerentes o sócio João Adelino Paixão Salva-
do e o não sócio António Direito Craveiro por deliberação de 24 de
Agosto de 2001, e que foi aumentado o capital social de 2 000 000$
para 10 000 euros, tendo sido parcialmente alterado o pacto social,
quanto aos artigos 3.º, e n.os 2 e 3 do 6.º, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

3.º

O capital social, totalmente subscrito, é de 10 000 euros e cor-
responde à soma de 10 quotas iguais, cada uma delas no valor nomi-
nal de 1000 euros, pertencendo cinco à sócia DICRATUR � Imo-
biliária, L.da, e as restantes cinco quotas, pertencentes ao sócio João
Adelino Paixão Salvado.

6.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para obrigar 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 intervenção de
um gerente.

3 � Para exercer a gerência, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, ficam desde já nomeados o
sócio João Adelino Paixão Salvado e o não sócio António Direito
Craveiro.

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

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, em substituição le-
gal, Delfina da Conceição Serra David Quaresma. 14430525

LEIRIA

ALVAIÁZERE

LEIRIWEB � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 295;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/011107.

Certifico que entre Paulo Sérgio Marques Reis Silva, solteiro,
maior, residente em Santa Cruz, Almoster, Alvaiázere, e António
Manuel da Luz Neves Cardo, casado com Carla Manuela da Silva
Tavares na comunhão de adquiridos, residente na Rua Paulo Quintela,
221, rés-do-chão, esquerdo, Santo António dos Olivais, Coimbra, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LEIRIWEB � Soluções Infor-
máticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Piscinas, sem número
de polícia, vila, freguesia e concelho de Alvaiázere.

3 � A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local den-

tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área da
informática, desenvolvimento de software, páginas na Internet,
comércio de equipamento e material informático, formação profis-
sional no domínio informático e comércio de material de escritó-
rio.

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 quo-
tas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Paulo Sérgio Marques Reis Silva e Antó-
nio Manuel da Luz Neves Cardo.

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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e 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 ou reembolso que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 07362749

IMPARCIAL 4 � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 227/
990219; identificação de pessoa colectiva n.º 504448030; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 5, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1
e inscrição n.º 15; números e data das apresentações: 4, 5 e 15/
011131.

Certifico que, em relação à sociedade com a denominação em
epígrafe, foram registados os seguintes factos:

1) Cessação de funções de gerentes de Paulo Jorge Marques Gon-
çalves e Emídio Miguel Freire Lopes, por renúncia, em 12 de Se-
tembro de 2001;
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2) Alteração parcial do contrato, tendo,. em consequência, os arti-
gos l.º (corpo), 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º do respectivo contrato, ficado
com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IMPARCIAL 4 � Sociedade de Me-
diação Imobiliária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de José
Augusto Martins Rangel, sem número, vila, freguesia e concelho de
Alvaiázere.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, dele-
gações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação
da sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens constantes da escrita social, é de 25 000 euros, representado
por uma quota de igual valor nominal, pertencente a ele sócio José
Luís Dias Ferreira Godinho.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio José Luís Dias Ferreira
Godinho, que se mantém nomeado gerente, ou a cargo de pessoas
estranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas 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 jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 07362730

BOMBARRAL

GOLFIGEL � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES,
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 640/
20011025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
25102001.

Certifico que, através de escritura de contrato de sociedade, la-
vrada em 24 de Setembro de 2001, exarada a fl. 10 do livro n.º 121-E
do Cartório Notarial do Bombarral, entre Veríssimo Lino Romão
Félix e mulher, Nídia do Rosário Rodrigues Marto Félix, casados na
comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Firma e sede

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GOLFIGEL � Comércio de Pro-
dutos Alimentares, Importação Exportação, L.da, e tem a sua sede

na Rua da Misericórdia, 41, loja 4, vila, freguesia e concelho do
Bombarral.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social.

CAPÍTULO II

Objecto

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio de produtos alimen-
tares, importação e exportação.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

CAPÍTULO III

Capital

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas do valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante de
50 000 euros.

CAPÍTULO IV

Órgãos e representação

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
ambos os sócios, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.

CAPÍTULO V

Quotas

ARTIGO 5.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre os sócios é livre; porém,
as cessões, totais ou parciais, a título oneroso, a favor de não só-
cios, dependem do consentimento prévio da sociedade, ficando re-
servado o direito de preferência, em primeiro lugar, à sociedade e
aos sócios não cedentes, em segundo.

2 � A divisão de quotas é sempre permitida entre herdeiros de
sócios falecidos ou contitulares de quotas.

CAPÍTULO VI

Disposição final

ARTIGO 6.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Declararam ainda os outorgantes:
Que, sem prejuízo do disposto no Código das Sociedades Comer-

ciais, se consideram adquiridos pela sociedade os direitos e por ela
assumidas as obrigações decorrentes de negócios celebrados pelos
gerentes a partir da data desta escritura e antes de efectuado o re-
gisto definitivo na respectiva conservatória, ficando para o efeito
concedida a necessária autorização.

Que, para a instalação dos serviços da sociedade e demais despe-
sas inerentes ao início da actividade social, o gerente poderá proce-
der ao levantamento total da importância depositada no Banco
Espírito Santo, S. A., referente às entradas dos sócios para a reali-
zação do capital social.

Está conforme.

7 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 16120019
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PUBLIÁREA � PUBLICAÇÕES E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 384/
930708; identificação de pessoa colectiva n.º 503030511; inscri-
ções n.os 11 e 12; números e data das apresentações: 1 e 2/
20011025.

Certifico que, pelas inscrições acima indicadas, foram feitos os
seguintes registos:

1) Deliberação de redução de capital social, para 6 000 000$.
Data da deliberação: 27 de Julho de 2001.
2) Nomeação de gerentes: Amílcar António dos Santos, divor-

ciado, e Maria Norberta da Ponte Ferreira dos Santos, divorciada.
Data da deliberação: 27 de Julho de 2001.

Está conforme.

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 13999915

PORTO DE MÓS

 COBERSÁ � MONTAGEM DE COBERTURAS
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1641/20011018; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/18102001.

Certifico que entre Diamantino de Sá Fernandes e Maria Bela dos
Santos Cordeiro, divorciados, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade a adopta a denominação de COBERSÁ � Montagem
de Coberturas Metálicas, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Bento, no lugar de
Boeira, freguesia de Juncal, concelho de Porto de Mós.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para qualquer dos concelhos limítro-
fes, podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

3.º

O objecto social consiste na montagem de coberturas e estruturas
metálicas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros (equivalente a 2 004 820$), dividido em duas quotas
iguais do valor nominal de 5000 euros, uma de cada sócio.

5.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global do décuplo do capital social, desde que deliberado por
unanimidade dos sócios que representem a totalidade do capital so-
cial.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, dispensada de cau-
ção, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, pertence aos sócios ou não sócios que vierem a ser de-
signados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e

contratos, com a intervenção de um gerente.
4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-

cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

7.º

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

8.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, o qual, de seguida, se defere aos sócios não
cedentes, quando permitido por lei.

9.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.º

 As assembleias gerais, quando a lei não determinar outras forma-
lidades e prazo, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado em nome da sociedade, a fim de custear as
despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipa-
mentos e instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
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 definiti-
vamente matriculada.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 16279239

LISBOA

ALENQUER

NANJÁ & PEREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1860/
010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505720671; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/010917.

Certifico que, em 13 de Setembro de 2001, entre Luís Nanjá, ca-
sado com Celina Joaquim Tomás Jumpe Nanjá na comunhão de
adquiridos, e Suzete Pereira, solteira, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nanjá & Pereira � Construções,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de João Álvares Fa-
gundes, 5, 10.º, esquerdo, no Carregado, freguesia do Carregado,
concelho de Alenquer.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil
e obras públicas, importação, exportação e comercialização de ma-
terial e equipamento para a construção. Compra e venda de imóveis
e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 3000 euros, titulada pelo sócio Luís Nanjá, e ou-
tra no valor nominal de 2000 euros, titulada pela sócia Suzete Pe-
reira.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 16362276

INFOSETUP � COMÉRCIO E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1856/
010928; identificação de pessoa colectiva n.º 505732084; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/010928.

Certifico que, em 4 de Setembro de 2001, pelo único sócio Hél-
der Alexandre Campos da Silva, solteiro, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 �  A sociedade adopta a firma INFOSETUP � Comércio e
Serviços Informáticos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Tristão Vaz Tei-
xeira, lote 27, 10.º, direito, no Carregado, freguesia do Carregado,
concelho de Alenquer.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de hardware, software informático, consumí-
veis, telecomunicações. Serviços de manutenção e assistência téc-
nica na área de informática. Elaboração de sites e portais na Internet
e programas informáticos. Formação e consultadoria nas mesmas
áreas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 �  Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis, ou di-
reitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mar-
ques Bacelar Inês David. 16363531

TRANSPORTES JAIME & ANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1888/
011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505679027; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/011031.

Certifico que, em 21 de Agosto de 2001, entre Ana Maria Nasci-
mento Soares, divorciada; Jaime Luís Nascimento Martins, casado
com Elsa Margarida Roldão Franco na comunhão de adquiridos, e
Bruno Luís Valério Martins, casado com Maria Isabel Lopes do Canto
Martins na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 �  A sociedade adopta a firma Transportes Jaime & Ana, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Bela Vista, 7, Santa
Catarina, freguesia de Santo Estêvão, concelho de Alenquer.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 30 000 euros, titulada pela sócia Ana Maria Nas-
cimento Soares; uma do valor nominal de 15 000 euros, titulada pelo
sócio Jaime Luís Nascimento Martins, e outra do valor nominal de
5000 euros, titulada pelo sócio Bruno Luís Valério Martins.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, devendo um deles ter capacidade profissional.
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3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Jaime Luís Nas-
cimento Martins e Ana Maria Nascimento Soares.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; 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.

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 16363540

AURA & GRAÇA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1875/
011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505778645; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/011009.

Certifico que, em 2 de Outubro de 2001, entre José António Pe-
reira Graça e Aura Maria Dias Barradinhas, ambos divorciados, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

 A sociedade adopta a firma Aura & Graça � Transportes, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Capitão-Tenente Oliveira e Carmo, 33,
4.º, D, na vila e freguesia do Carregado, concelho de Alenquer.

§ único. A gerência poderá mudar sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade têm por objecto os transportes rodoviários de mer-
cadorias.

3.º

O capital social é de 50 000, integralmente realizado em numerá-
rio, representado por duas quotas de 25 000 euros, uma de cada um
dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme foi
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos dois só-
cios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de um gerente, nomeadamente na compra e
venda de veículos automóveis de e para a sociedade.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade e
dos sócios não cedentes, tendo estes o direito de preferência em
primeiro lugar e em segundo a sociedade.

Disposição transitória

 Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, fica desde já dada autorização aos gerentes para movi-
mentar o capital social, depositado na instituição bancária a seguir
indicada, a fim de custear as despesas de constituição, registo e iní-
cio de actividade da sociedade.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 16363574

OLIFEX � TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1068/
951020; identificação de pessoa colectiva n.º 503517151; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/010824.

Certifico que foi registado a alteração parcial do contrato, tradu-
zida na nova redacção dos artigos 1.º, 3.º, 4.º e seu § único de que
resulta:

1.º

A sociedade continua a usar a firma OLIFEX �  Transportes de
Carga, L.da, e tem a sua sede na Quinta de Almadia, lote 12, nos
Casais Novos, freguesia de Santo Estêvão, concelho de Alenquer.

§ único. (Mantém-se.)
3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, re-
presentado por duas quotas: uma de 45 000 euros do sócio Manuel
Joaquim Félix Gomes, e outra 5000 euros da sócia Maria Olinda
Frazão Tordo.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos dois sócios
já nomeados gerentes e, ainda, por pessoa estranha à sociedade que
possua a necessária capacidade profissional, reconhecida pela Direção-
-Geral dos Transportes Terrestres, ficando desde já nomeada Maria
Henriques Castilho, casada, residente em Marvila, Santarém, que
possui essa capacidade.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos s actos e contratos,
nomeadamente na compra e venda de veículos automóveis para e
da sociedade é necessária a assinatura de dois gerentes.

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

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 11380578
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AZAMBUJA

LULABEL � COMÉRCIO DE TÊXTEIS E CONGELADOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 698/
20011106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20011106.

Certifico que António Manuel Silva Santos, casado com Isabel
Maria Carvalho da Silva Santos na comunhão de adquiridos, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma LULABEL � Comércio de Têx-
teis e Congelados, Unipessoal, L.da,

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro do Socasa, Rua A, 6,
lugar e freguesia de Alcoentre, concelho de Azambuja.

3 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerente,
deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para outro concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

 A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de peixe con-
gelado e crustáceos e comércio a retalho de tecidos têxteis e ves-
tuário.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondente à quota da sócio António Manuel
Silva Santos.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce ao sócio, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade à suficiente a assinatura do gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante respec-

tivas procurações.
5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante correspondente a 10 vezes o capital social,
nos termos e condições que vierem a ser deliberadas em assembleia
geral.

6.º

Uma percentagem não inferior à 20.ª parte dos lucros da socie-
dade é destinada à constituição da reserva legal e, sendo caso disso,
à sua reintegração, até que aquela represente a quinta parte do capi-
tal social.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � O Conservador, António José Tomás
Catalão. 16858077

CASCAIS

FARMÁCIA MIRAMAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 442
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505597810; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 58/010726.

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

CLÁUSULA 1.A

1 � A sociedade adopta a firma Farmácia Miramar, Unipessoal,
L.da

2 � A sociedade terá duração indeterminada e terá a sua sede em
Linda-a-Velha, na Avenida de D. Pedro V, 15, 4.º, direito, freguesia
de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras, podendo a gerência deslocar
a sua sede para onde lhe aprouver, dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como estipular domicílio particular
para determinados negócios e criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, em Portugal ou no es-
trangeiro.

CLÁUSULA 2.A

1 � A sociedade tem por objecto o comércio e indústria farma-
cêutica, farmácia, fabricação e preparação de manipulados, compra,
venda e revenda de drogas de uso medicinal e ou quaisquer outros
produtos químicos e ou outras substâncias de uso medicinal, bem como
a importação e exportação, compra, venda e revenda de especiali-
dades farmacêuticas, calçado, dermocosméticos, consumíveis médico-
-hospitalares, meios e ou agentes auxiliares e ou complementares e
diagnóstico, medicamentos homeopáticos, fitosanitários, nutrição,
cosmética, perfumaria, esteticista, produtos destinados à higiene,
profilaxia, puericultura, ortopedia e próteses. Compra, venda e re-
venda, a retalho e por grosso de produtos farmacêuticos, cosméti-
cos e perfumes e prestação de serviços.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, no capital social de outras sociedades reguladas
ou não por leis especiais, criar novas empresas, mesmo que o ob-
jecto destas sociedades não coincida, no todo ou em parte, com aquele
que a sociedade está exercendo, podendo a ainda a sociedade
associar-se, pela forma que entender mais conveniente a quaisquer
entidades, simples ou colectivas, colaborar com elas através da sua
direcção ou fiscalização, ou nelas tomar interesses sob qualquer forma.

CLÁUSULA 3.A

O capital social, integralmente realizado no montante total de
119 000 euros (equivalente a 23 857 358$) é constituído por uma
parte em espécie, correspondente ao estabelecimento comercial de
farmácia denominado de Farmácia Miramar, sita em Algés, na Rua
de Ernesto da Silva, 81 e 83, freguesia de Algés, concelho de Oeiras
e respectivo alvará n.º 2434, emitido em 7 de Outubro de 1970, a
favor da outorgante, no montante de 118 249,73 euros, conforme
relatório de avaliação do revisor oficial de contas, emitido em 20
de Junho de 2001 e, por outra parte, em dinheiro, no montante de
750,27 euros, conforme guia de depósito bancário, o qual corres-
ponde a uma única quota de igual valor, subscrita pela sócia única
Dr.ª Palmira da Purificação Fonseca Rego.

CLÁUSULA 4.A

A sociedade autoriza a celebração de quaisquer negócios jurídicos
entre si e a sócia única, desde que os mesmos sirvam a prossecução
do objecto da sociedade.

CLÁUSULA 5.A

A celebração de contratos de suprimento depende e prévia delibe-
ração escrita da sócia única, na qual se fixarão as respectivas condi-
ções.

CLÁUSULA 6.A

1 � A sociedade autoriza que sejam nomeados gerentes, pessoas
estranhas à sociedade.

2 �  A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes ou por dois procuradores, remunerados ou não e com o sem
participação nos lucros, consoante for deliberado em assembleia geral.

3 � Ficam nomeados os seguintes gerentes:
a) A sócia única Dr.ª Palmira da Purificação Fonseca Rego;
b) A não sócia Maria Cristina Fonseca Rego, solteira, maior,

contribuinte fiscal n.º 114490961, natural da freguesia de Sebastião
da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Avenida de D. Pedro V,
15, 4.º, direito, em Linda-a-Velha, titular do bilhete de identidade
n.º 5336096, emitido pelo Centro de Identificação Civil de Lisboa,
em 5 de Setembro de 2000.

4 � A gerência fica expressamente autorizada, mesmo antes do
registo da sociedade, a contrair empréstimos, a assinar letras e li-
vranças, a comprar, vender e ou onerar bens móveis e imóveis, as-
sim como a outorgar todos os contratos, gratuitos ou onerosos, nos
termos e condições que tiver por convenientes.

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

CLÁUSULA 7.A

 Os lucros apurados no balanço anual, após a dedução de 5 % para
o fundo de reserva legal até que esta represente a quinta parte do
capital social, serão distribuídos ou mantidos em reservas livres, con-
forme for deliberado pelo sócio.

Relatório de verificação de entrada e espécie para realização
de capital social, por trespasse de estabelecimento

1. Introdução.
Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 28.º do Código das

Sociedades Comerciais, foi-me solicitado pela Dr.ª Palmira da Pu-
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rificação Fonseca Rego, contribuinte fiscal n.º 138358478, com o
bilhete de identidade n.º 4884267, emitido pelo Arquivo de Identi-
ficação de Lisboa, em 28 de Fevereiro de 1990, a verificação da
entrada em espécie que efectuará como realização de parte do capi-
tal social da sociedade unipessoal a constituir com a denominação
de Farmácia Miramar, Unipessoal, L.da, contribuinte provisório
n.º P 505597810.

2. Capital social.
O capital social da nova sociedade a constituir, será de 119 000

euros, que corresponde à soma da subscrição em espécie efectuada
pela Dr.ª Palmira da Purificação Fonseca, no valor de 118 249,73
euros (equivalente a 23 706 941$60 montante este que constitui o
valor da totalidade do património afecto ao estabelecimento comer-
cial e designado por Farmácia Miramar, e à entrada em dinheiro de
750,27 euros, igualmente efectuada pela Dr.ª Palmira Purificação
Fonseca Rego.

3. Avaliação dos bens.
A realização da parte do capital social, a realizar e espécie, será

efectuada mediante o trespasse do estabelecimento comercial denomi-
nado Farmácia Miramar, sito em Algés, na Rua de Ernesto da Silva,
81-83, que inclui a totalidade do património afecto ao exercício da
actividade empresarial do mesmo estabelecimento, constante do
balanço realizado em 31 de Março de 2001, anexo ao presente re-
latório, do qual faz parte integrante e indissociável, que se avalia no
valor líquido total de 118 249,73 (equivalente a 23 706 941$60) e
o alvará de farmácia n.º 2434, registado em 7 de Outubro de 1970,
em nome da Dr. Palmira da Purificação Fonseca Rego, pelo
INFARMED � Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento,
do Ministério da Saúde.

4. Valorização dos bens a integrar no capital social.
O valor total atribuído aos bens a transferir para a sociedade a

constituir, como realização da parte do capital social a realizar em
espécie, de acordo com o conteúdo do n.º 3 do presente relatório,
foi de 118 249,73 euros (equivalente a 23 706 941$60)

5. Trespasse do estabelecimento
O alvará de farmácia n.º 2434. registado em 7 de Outubro de 1970,

em nome da Dr.ª Palmira da Purificação Fonseca Rego, pelo
INFARMEDE � Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamen-
to, do Ministério da Saúde, não havendo qualquer impedimento co-
nhecido para a sua transferência em favor de uma sociedade com o
objectivo social que está descrito na cláusula 2.ª dos estatutos da
sociedade a constituir, de cujo projecto me foi entregue uma cópia.

A titularidade de todos os bens móveis e imóveis, sujeitos a re-
gisto, que passam a integrar o património da sociedade a constituir,
e objecto da presente avaliação, será transferida para a nova socie-
dade.

6. Conclusão.
Tendo em consideração o exposto nos números anteriores do

presente relatório, é minha convicção que o valor atribuído aos bens
transferidos para a nova sociedade, como realização de parte do seu
capital social, pela sócia Dr.ª Palmira da Purificação Fonseca Rego,
se encontra correctamente valorizado, pelo que nada obsta a que
seja concretizada a entrada em espécie, referida no presente relató-
rio, como parte do capital social da sociedade Farmácia Miramar,
Unipessoal, L.da

20 de Junho de 2001. � Hélder Tomé Correia da Palma Veiga,
revisor oficial de contas n.º 480.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia dos
Santos Neves Galrito. 15274489

LOURINHÃ

AGOSTINHO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 784;
identificação de pessoa colectiva n.º 503683710; data da entrada:
20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 8 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14323915

NOEL MENDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 888;
identificação de pessoa colectiva n.º 504096613; data da entrada:
20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 4 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14323923

R. F. P. CIMENTOS � TRANSPORTES E COMERCIALIZAÇÃO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 709;
identificação de pessoa colectiva n.º 503381616; data da entrada:
20011126.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 8 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14323931

FUNDIFOGO � COMÉRCIO DE SALAMANDRAS
E RECUPERADORES DE CALOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 654;
identificação de pessoa colectiva n.º 503092789; data da entrada:
20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 11 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 14323940

CLÍNICA DENTÁRIA MÉDICA DA LOURINHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 401;
identificação de pessoa colectiva n.º 502137053; data da entrada:
20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 17 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 15200027

JOSÉ MARTA NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 305;
identificação de pessoa colectiva n.º 501577653; data da entrada:
20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 18 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 15200035

PALMEIRA SOCIEDADE DE COZINHAS E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 382;
identificação de pessoa colectiva n.º 502020148; data da entrada:
20010626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 13 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 15200043

FONSECA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 273;
identificação de pessoa colectiva n.º 501400273; data da entrada:
20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 21 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 15200051

FRANCISCO LUÍS MERGULHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 213;
identificação de pessoa colectiva n.º 501111697; data da entrada:
20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 15 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 15200060

IOSI � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 181;
identificação de pessoa colectiva n.º 500885435; data da entrada:
20010626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 25 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 15200078

VENTOFER � COMÉRCIO DE PRODUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 849/
160797; identificação de pessoa colectiva n.º 503927872; data da
entrada: 20010618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 5 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 13169831

AUTO-PEÇAS, ANTUNES E CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 314/
180686; identificação de pessoa colectiva n.º 501689591; data da
entrada: 20010618.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta n.º 21 e os demais documentos da
prestação de contas, respeitante ao ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Castelo
Peixoto Cerqueira Reis. 13169815

PORTALEGRE

SOUSEL

IMOSATI � PROMOÇÃO E VENDA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 171/
180901; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/180901.

Certifico que entre João Miguel Borralho Satiro e mulher, Lisete
Ribeiro da Costa Satiro, casados no regime da comunhão de adquiri-
dos, residentes em Casa Branca, Sousel, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOSATI � Promoção e Venda
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Estremoz, 16, freguesia
de Casa Branca, concelho de Sousel.

2 � A gerência da sociedade fica desde já autorizada a deslocar a
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade, dependendo de deliberação prévia, tomada em
assembleia geral, poderá vir a criar filiais, sucursais, delegações ou
outras formas de representação, em qualquer parte do território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra de terrenos para constru-
ção de casas para posterior venda das mesmas.

3.º

O capital social é de 50 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor
nominal de 48 500 euros, pertencente ao sócio João Miguel Borra-
lho Satiro, e uma com o valor nominal de 1500 euros, pertencente
à sócia Lisete Ribeiro da Costa Satiro.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
careça nos termos que forem acordados em assembleia geral.

5.º

1 � Os sócios obrigam-se a proceder a prestações suplementares.
2 � O montante máximo das prestações suplementares é de

50 000 euros.
3 � Os montantes das prestações suplementares serão suporta-

dos pelos sócios na proporção das suas quotas.

6.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios, mas a favor de terceiros depende do consentimento da so-
ciedade.

2 � A sociedade primeiro e os sócios depois têm direito de pre-
ferência na cessão de quotas a favor de terceiros.

3 � O sócio que, pretender ceder a sua quota notificará, deste
facto, a sociedade e os outros sócios, por carta registada com aviso
de recepção dirigida ao endereço da sede da sociedade expondo a sua
intenção, condições em que pretende realizar e a identificação do
cessionário ou cessionários.

4 � A sociedade dispõe de 15 dias a contar da data de recepção
da carta de notificação para exercer o seu direito de preferência,
findo os quais caberá esse direito a cada um dos sócios, pelo prazo
de 15 dias.

7.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio João Miguel
Borralho Satiro, desde já designado gerente.

8.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas através de carta registada aos sócios, com 15 dias
de antecedência, podendo ser dispensada qualquer convocação, sem-
pre que todos os sócios se encontrarem presentes.
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Declararam ainda:
Que o gerente fica autorizado a proceder ao levantamento do

capital social para fazer face a despesas de constituição e registo da
sociedade.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � O Conservador, Nélson Pinheiro.
16565193

PORTO

BAIÃO

BAIÃOINOX � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 433/
011016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011016.

Certifico que entre Manuel Gomes Ferreira, casado com Maria
Isabel Teixeira Dias Ferreira na comunhão geral; António Fernando
dos Prazeres Carvalho, casado com Maria Isabel da Cunha e Costa
Carvalho na comunhão geral; Maria Manuela Teixeira Dias Ferreira,
casada com Miguel Henrique Calheiro da Silva Passos na comunhão
de adquiridos, e Vítor Hugo Costa Carvalho, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma BAIÃOINOX � Comércio e Indús-
tria de Equipamentos Hoteleiros, L.da, com sede na Rua de Camões,
250, da freguesia de Campelo, do concelho de Baião

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria de equipa-
mentos hoteleiros. Indústria metalúrgica e metalomecânica.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), dividido em quatro
quotas, sendo: duas de 2250 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Vítor Hugo Costa Carvalho e Maria Manuela Teixeira Dias
Ferreira, e duas de 250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Manuel Gomes Ferreira e António Fernando dos Prazeres
Carvalho.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes

1 � A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de três
gerentes, sendo sempre obrigatórias a dos gerentes Manuel Gomes
Ferreira e António Fernando dos Prazeres Carvalho.

2 � Nos actos de mero expediente e nos de simples mandato
judicial, é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao triplo das quotas dos sócios 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 formalidades
especiais, serão convocadas por meio de carta registada, com aviso
de recepção e com a antecedência mínima de 15 dias.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o registo
deste acto, no prazo de três meses.

Conferi, está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Nu-
nes da Fonseca. 15014126

A. CONCEIÇÃO MOREIRA CABRAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 432/
011015; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/011015.

Certifico que Amélia da Conceição Moreira Cabral, casada com
Augusto Fonseca da Silva Mendes na comunhão geral, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. Conceição Moreira Cabral,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Camões, 232, freguesia de Campelo,
concelho de Baião.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, assim como poderão ser criadas ou encer-
radas, no território nacional ou no estrangeiro, sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de produtos diver-
sos, nomeadamente de artigos de drogaria e materiais para a cons-
trução civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente a ela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pela sócia, compete à sócia, que desde já fica nomeada
gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferi, está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Nu-
nes da Fonseca. 15014193

MAIA

ALUMICASTELO � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4588/
940609; identificação de pessoa colectiva n.º 503221422; data do
depósito: 23082001.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15243737

PENA & PENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 319/
890914; identificação de pessoa colectiva n.º 502216557; data do
depósito: 29082001.
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Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta, a acta e demais documentos de prestação de contas,
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

31 de Outubro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
15243702

VILA DO CONDE

GEEC � RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2687/20000605; identificação de pessoa colectiva
n.º 502960558; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
6/16102001.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Agosto de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788117

ICOVIEIRA � CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 900/880510; identificação de pessoa colectiva n.º 501977147;
data da apresentação: 28062001.

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

2 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
15743640

LOPES & CAMPELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3189/011023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/23102001.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lopes & Campelo, L.da, com sede na
Urbanização de Guilhades, 23, freguesia de Aveleda, concelho de Vila
do Conde.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social, em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de café, snack-bar, pastela-
ria, gelataria, pão quente. Comércio de produtos diversos, nomeada-
mente pão, bolos, bebidas, tabaco, gomas e chocolates. Fabrico de
pão, bolos, pastéis, gelados e outros produtos similares. Exploração
de restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros e está dividido em três quotas: uma do valor nominal de 5000
euros, pertencente a sócia Sandra Isabel Pinto Lopes, e duas iguais
do valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo das sócias Sandra Isabel
Pinto Lopes e Liliana Fernandes de Sá Campelo, que desde já são
nomeadas gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788338

CLÍNICA DENTÁRIA, LUÍSA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2365/981002; identificação de pessoa colectiva n.º 504285483;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/15102001.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do con-
trato.

Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, realizado por in-
corporação de resultados transitados e subscrito por ambos os só-
cios na proporção das suas quotas.

Artigo alterado: 3.º, o qual fica com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é for-
mado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada,
pertencente urna a cada um dos sócios José Américo Alves Ferreira
e Maria Luísa Ramos da Silva.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788575

MERIALDO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1639/940623; identificação de pessoa colectiva n.º 502231149;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/15102001.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do con-
trato.

Capital: 175 000 euros, após o reforço de 30 084 350$, realizado
em dinheiro e subscrito em partes iguais por ambos os sócios.

Artigo alterado: 3.º, o qual fica com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 175 000
euros, dividido em duas quotas iguais de 87 500 euros cada uma,
pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios Joaquim da Cruz
Costa e Liliana Mabel Merialdo da Cruz Costa.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791991

MAGNA CASA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2163/971031; identificação de pessoa colectiva n.º 503999296;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/15102001.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, realizado por in-
corporação de reservas legais e subscrito por ambos os sócios na
proporção das suas quotas.

Artigo alterado: 5.º, o qual fica com a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Joaquim da Cruz Costa
e Isabel Maria da Cruz Azevedo.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791983

TICIANO � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2480/990521; identificação de pessoa colectiva n.º 504119761;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/15102001.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, realizado por in-
corporação de reservas legais e subscrito por ambos os sócios na
proporção das suas quotas.

Artigo alterado: 3.º, o qual fica com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas, sendo: uma de 3750 euros, pertencente ao sócio
Manuel Joaquim da Cruz Costa, e outra de 1250 euros, pertencente
ao sócio Manuel Armando Merialdo da Cruz Costa.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788567

IMPORPAC � IMPORTAÇÃO DE PEÇAS AUTO
CAMIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1054/891211; identificação de pessoa colectiva n.º 501916008;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 21/12102001.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 25 000 euros, após o reforço de 1 012 050$, realizado
em dinheiro e subscrito em partes iguais por todos os sócios.

Artigos alterados: 3.º e 5.º, os quais ficaram com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros e está dividido em três quotas, sendo: uma de valor nominal
de 11 658,65 euros, pertencente ao sócio Albino do Nascimento
Pinto; uma de valor nominal de 10 661,06 euros, pertencente ao
sócio José Manuel Correia, e uma de valor nominal de 2680,29 euros,
pertencente à sócia Maria do Amparo Pinto.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, que desde

já são nomeados gerentes, ficando a sociedade obrigada, em todos
os seus actos e contratos, com a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788540

LUXPAMP � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3173/011012; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/12102001.

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

1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma LUXPAMP � Construções, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Rua do Souto, 32, da freguesia de Ou-
teiro Maior, do concelho de Vila do Conde.

§ único. A gerência pode, sem consentimento de outros órgãos,
transferir a sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para
qualquer outro concelho limítrofe.

4.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios e ou-
tros trabalhos de construção civil.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quota: uma no valor de 4500
euros, pertencente ao sócio Fernando Jorge da Silva Oliveira, e outra
de 500 euros, pertencente à sócia Maria Amélia da Silva Costa Oli-
veira.

6.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, no montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares ao capital até
ao limite de 10 vezes o capital social.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a pertencer a ambos
os sócios, desde já designados gerentes, obrigando-se a sociedade
em todos os seus actos e contratos com a assinatura de um dos
gerentes.

2 � A gerência poderá, nomeadamente:
a) Comprar, trocar e vender viaturas automóveis e outros bens

móveis;
b) Confessar, desistir e transigir em juízo;
c) Tomar de arrendamento, independentemente do prazo, quais-

quer locais, alterar e rescindir os respectivos contratos e adquirir
por trespasse quaisquer estabelecimentos.

8.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre s sócios; a ces-
são a estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, fica
atribuído o direito de preferência.

Está conforme.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788516
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VÍTOR CÉSAR & MARLENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1850/951219; identificação de pessoa colectiva n.º 503556254;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 8/12102001.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado em
dinheiro e subscrito por todos os sócios na proporção das suas quo-
tas.

Artigo alterado: 3.º, o qual fica com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas, sendo: uma no valor
nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Marlene Virgínia de
Castro Martins, e duas no valor de 1750 euros cada uma, perten-
cente: ao sócio César Luís de Castro Martins e ao sócio Vítor Ma-
nuel de Castro Martins.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788524

RIMAUVIC � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3171/011010; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/10102001.

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

1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma RIMAUVIC � Sociedade Construções,
L.da

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Carvalhal, 156, da
freguesia de Rio Mau, do concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
serem criadas sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras for-
mas de representação, no território nacional ou estrangeiro.

4.º

A sociedade tem por objecto a construção, restauro, manutenção
de edifícios.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor nomi-
nal de 4000 euros, pertencente ao sócio António da Silva Ferreira,
e outra com o valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia
Ana Amélia Ferreira Miranda.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade em juízo ou
fora dele, compete a dois gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios António da Silva
Ferreira e Ana Amélia Ferreira Miranda.

3 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos é sufi-
ciente a intervenção de qualquer um dos gerentes designados.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital até ao limite de 10 vezes o seu capital social.

9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios; po-
rém, a favor de estranhos depende do consentimento da sociedade,
sendo conferido à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, o direito de preferência da sua aquisição
onerosa.

Está conforme.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788486

TORRES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1234/911114; identificação de pessoa colectiva n.º 502644559;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/09102001.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 15 000 euros, após o reforço de 502 410$, realizado por
incorporação de resultados transitados e subscrito por ambos os sócios
na proporção das suas quotas.

Artigo alterado: 3.º, o qual fica com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais de valor nominal de 2500 euros cada,
pertencente uma a cada um dos sócios António José dos Santos
Oliveira e Alcindo Ferreira Torres.

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

Está conforme.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788451

BARROS & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3088/010814; identificação de pessoa colectiva n.º 505620723;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 10 e 11/09102001.

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

1) Cessação de funções de gerente de Manuel Alberto Gomes
Ramos, por renúncia, em 27 de Setembro de 2001.

2) Alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º, n.º 1 e 5.º, os
quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Barros & Ramos, L.da, e
tem a sua sede na Rua de José Lopes Matos, 160, da freguesia de
Azurara, do concelho de Vila do Conde.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio Rui Ricardo de Sousa Barros, que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

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

Está conforme.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788443
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EXPOTEX � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1038/890921; identificação de pessoa colectiva n.º 502225025;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 4/09102001.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 10 000 euros, após o reforço de 1 004 820$, realizado
em dinheiro e subscrito por Constantino de Sousa Rodrigues, com
984 724$, e Maria de Fátima Lobo de Sousa Rodrigues, com 20 906$.

Artigo alterado: 3.º, o qual fica com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros e está dividido em duas quotas, sendo: uma no valor de 9800
euros, pertencente ao sócio Constantino de Sousa Rodrigues, e ou-
tra no valor de 200 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Lobo
de Sousa Rodrigues.

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

Está conforme.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788060

TORRES & AMORIM � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3169/011008; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/08102001.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Torres & Amorim �
Indústria de Confecções Têxteis, L.da, e tem a sua sede na Zona
Industrial da Varziela, Zona II, Rua A, lote 1, da freguesia de Ár-
vore, deste concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser criadas ou encerradas filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de confecção de outro
vestuário exterior em série.

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, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Ema Maria Oliveira Torres
Amorim e Paulo Alexandre Garrido Amorim.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica a afecta ao sócio Paulo Alexandre
Garrido Amorim, que desde já é nomeado gerente, ficando a socie-
dade obrigada validamente em todos os seus actos e contratos com
a sua assinatura ou intervenção.

ARTIGO 5.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade não se dis-
solve, continuando com os herdeiros do falecido ou o representante
do interdito, nomeando aqueles um de entre si que a todos repre-
sente na sociedade enquanto a quota se mantiver no estado de co-
munhão hereditária.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas di-
rigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

17 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788400

J. F. MIGUENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1500/930623; identificação de pessoa colectiva n.º 503014621;
inscrição n.º 20; números e data das apresentações: 14 e 15/
04102001.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 125 000 euros, após o reforço de 20 660 250$, realiza-
do em dinheiro e subscrito por José da Fonseca Miguens, com
2053$20; Maria Margarida Durães de Matos Mendes Miguens e o
referido José da Fonseca Miguens, com 65$67, e Ana Cristina Cor-
reia de Sousa Miguens, com 20 658 131$31.

Artigos alterados: 3.º e n.º 2 do 4.º, os quais ficam com a redac-
ção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 125 000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma com o valor nominal de
110 euros, pertencente ao sócio José da Fonseca Miguens; uma com
o valor nominal de 1796 euros, pertencente em comum e sem de-
terminação de parte ou direito aos sócios José da Fonseca Miguens
e Maria Margarida Durães de Matos Mendes Miguens, e outra com
o valor nominal de 123 094 euros, pertencente à sócia Ana Cris-
tina Correia de Sousa Miguens.

4.º

2 � Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos é sufi-
ciente a intervenção de qualquer um dos gerentes designados.

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

Está conforme.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788370

MOLA OLIVARUM � CULTURA E PATRIMÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3168/011004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/04102001.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Mola Olivarum � Cul-
tura e Património, L.da, e tem a sua sede social na Travessa de
Modivas de Baixo, 50, freguesia de Modivas, do concelho de Vila do
Conde, e o seu início conta-se a partir de hoje, e durará por tempo
indeterminado.

2 � A gerência poderá transferir a sede social para outro local
do mesmo concelho ou de concelho limítrofe, bem como abrir ou
encerrar filiais, sucursais ou outras formas de representação local.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto os estudos de património e impac-
to ambiental. Trabalhos de arqueologia e publicações. Formação pro-
fissional. Serviços de assistência em saúde.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros e corresponde à soma de três quotas iguais de 2000 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Carlos Alberto Brocha-
do de Almeida, Maria Celeste da Silva Dias Brochado de Almeida e
Pedro Miguel Dias Brochado de Almeida.
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ARTIGO 4.º

Por deliberação dos sócios podem ser exigidas prestações suple-
mentares de capital, sendo o montante das prestações suplementa-
res fixado em 6000 euros.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas ou parte delas, é livre entre sócios, mas
a cessão a estranhos carece de prévio consentimento da sociedade,
gozando do direito de preferência, em primeiro lugar, a sociedade, e
em segundo, o sócio não cedente.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme deliberado em assembleia geral, fica afecta à só-
cia Maria Celeste da Silva Dias Brochado de Almeida, desde já no-
meada gerente.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus ac-
tos e contratos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, com a
assinatura ou a intervenção da gerente nomeada.

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

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo sócio;
b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada, incluída em massa

falida ou insolvente ou sujeita a qualquer providência judicial;
c) Se em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, a

quota deixar de pertencer ao sócio.
2 � O valor da contrapartida é, no caso da alínea b) do número

anterior, o que resultar do último balanço aprovado e, no caso da
alínea c), o menor dos dois seguintes valores:

a) Valor nominal da quota a amortizar;
b) Valor que resultar do balanço especialmente elaborado para o

efeito.
ARTIGO 8.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, os res-
pectivos herdeiros ou representantes deverão nomear um de entre
eles que a todos represente na sociedade, enquanto a respectiva quota
se mantiver em comunhão hereditária, no prazo de 30 dias após a
verificação de qualquer daquelas situações.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar outros prazos,
serão convocadas por meio de cartas registadas, com aviso de re-
cepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788036

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MAIA & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 797/861120; identificação de pessoa colectiva n.º 501818286;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 12/04102001.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
totalmente o contrato em virtude do aumento de capital e
redenominação deste e transformação em sociedade anónima, ficando
o mesmo com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Sociedade de Construções
Maia & Maia, S. A., e tem a sua sede na Rua de José Ramos Maia, 40,
da freguesia de Árvore, do concelho de Vila do Conde, e durará por
tempo indeterminado, a partir de Setembro de 1986.

§ único. O conselho de administração pode deslocar a sede social
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos,
limítrofes e criar ou encerrar filiais, sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação social, em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil
e obras públicas, bem como a urbanização, projecção e edificação de
prédios urbanos e seu acabamento, a aquisição e alienação de imó-
veis, seus loteamentos e venda de terrenos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 000 000 de euros, dividido em 200 000
acções de 5 euros cada.

2 � As acções de capital serão ordinárias ou preferenciais sem
direito a voto.

3 � As acções preferenciais sem direito a voto poderão ser emi-
tidas até ao montante representativo de metade do capital social e
conferem direito a um dividendo prioritário de 5 % do respectivo
valor nominal, podendo ser remidas quando a assembleia geral o
deliberar.

4 � As acções de fruição compartilham dos lucros do exercício
com as de capital, depois de a estas ser atribuído um dividendo de
10 %.

5 � As acções serão ao portador ou nominativas, representadas
por títulos de 10, 100 e 1000 acções, ou escriturais, reciprocamente
convertíveis, nos termos da lei.

6 � As acções escriturais seguem o regime das acções nominati-
vas.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode emitir quaisquer das espécies de obrigações le-
galmente previstas, mediante deliberação do conselho de adminis-
tração.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias, dentro dos
limites e sob as condições previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade deverá amortizar as acções arroladas, penhora-
das, incluídas em massa falida ou insolvente e poderá amortizar as
detidas por accionistas que utilizem a faculdade de solicitar informa-
ções aos órgãos sociais competentes, individual ou colectivamente,
oralmente ou por escrito, para daí tirarem vantagens pessoais ou
patrimoniais, causando assim prejuízo à sociedade ou a outros ac-
cionistas.

2 � Em qualquer dos casos previstos, salvo diferente critério
imposto por via legal, a contrapartida da amortização será igual ao
respectivo valor nominal, e será paga pela sociedade em duas pres-
tações, a primeira na data da escritura de redução do capital social
e a segunda seis meses após a escritura.

ARTIGO 7.º

Os órgãos da sociedade são a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o conselho fiscal.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral reunirá no 1.º trimestre de cada ano, em
sessão ordinária, e, ainda, em sessão extraordinária, sempre que o
conselho de administração ou o conselho fiscal o julguem conve-
niente, ou quando requerida por accionistas que possuam, pelo me-
nos, a 20.ª parte do capital social.

2 � A assembleia geral é convocada com, pelo menos, um mês
de antecedência, contado desde a data da última publicação até à
data da sua realização. A publicação será substituída por comunica-
ção aos accionistas por carta registada, quando sejam nominativas
todas as acções da sociedade.

3 � Os accionistas devem comprovar por meio idóneo, perante
o presidente da mesa da assembleia geral, a titularidade das acções
que correspondem ao número de votos a que tem direito.

4 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia
geral pelo cônjuge, por ascendente ou descendente, por administra-
dor ou accionista da sociedade, ou por advogado ou solicitador, de-
vendo indicar o nome e domicílio do seu representante, por carta
dirigida ao presidente da assembleia.

5 � Cada conjunto de 100 acções dá direito a um voto.

ARTIGO 9.º

O conselho de administração é composto por três membros, sen-
do um o presidente, um vice-presidente e um vogal, que a assem-
bleia geral deve designar no acto da eleição.
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§ único. O conselho de administração é eleito em assembleia ge-
ral por períodos de quatro anos, sendo permitida a reeleição dos seus
membros, uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

1 � Um dos administradores poderá ser eleito isoladamente, nos
termos legais aplicáveis, de entre pessoas propostas em listas subs-
critas por grupos de accionistas que possuam acções representativas
de mais de 10 % e de menos de 20 % do capital social.

2 � O disposto no número anterior, não será aplicável desde que
a sociedade não seja de subscrição pública ou concessionária do Es-
tado ou de entidade equiparada por lei.

ARTIGO 11.º

1 � Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das
demais atribuições conferidas por lei e pelos presentes estatutos:

a) Gerir os negócios e efectuar todas as operações sociais;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, transigir, desistir

e comprometê-la em arbitragem;
c) Tomar ou dar de arrendamento, adquirir, alienar e onerar quais-

quer bens móveis e imóveis, estabelecimentos comerciais, obriga-
ções e participações de capital em quaisquer sociedades de responsa-
bilidade limitada;

d) Designar quaisquer pessoas singulares para o exercício de car-
gos sociais e deliberar conceder apoio técnico e financeiro às so-
ciedades participadas;

e) Contrair empréstimos no mercado nacional ou estrangeiro;
f) Associar a sociedade com outras pessoas singulares ou colecti-

vas;
g) Constituir procuradores da sociedade para a prática de certos

actos ou categorias de actos, nos termos da lei.
2 � Para obrigar a sociedade é suficiente uma única intervenção

e assinatura, que poderá ser a do presidente ou a do vice-presidente
do conselho de administração, salvo em actos de mero expediente,
em que é suficiente a intervenção de um qualquer um dos membros
do conselho de administração ou de um mandatário da sociedade.

ARTIGO 12.º

O conselho fiscal é composto pelo presidente, dois vogais efecti-
vos e um suplente e é designado por períodos de quatro anos por
deliberação da assembleia geral, que indicará o presidente.

ARTIGO 13.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos das par-
celas que por lei se destinem a reserva legal, terão a aplicação que
for deliberada por maioria dos votos emitidos em assembleia geral.

ARTIGO 14.º

São designados para o 1.º período previsto no contrato, para o
exercício dos respectivos cargos sociais:

Conselho de administração: presidente � José Ramos Maia, ca-
sado, residente na Rua do Monte, 50, da freguesia de Mosteiró, do
concelho de Vila do Conde; vice-presidente � Teresa Maria Aze-
vedo Maia, casada, residente na Rua de Quires, 238, da freguesia de
Vilar do Pinheiro, do concelho de Vila do Conde; vogal � José
Henrique Azevedo Maia, solteiro, maior, residente na Rua do Monte,
150, da freguesia de Mosteiró, do concelho de Vila do Conde.

Conselho fiscal: presidente � Romeu José Fernandes da Silva,
casado, revisor oficial de contas n.º 812, com escritório na Praça
dos Heróis da Fundação, 298, 1.º, sala V, Guimarães; vogais � Joa-
quim Palmeira Ramos, casado, residente na Rua da Manga, 52, da
freguesia de Mindel, do concelho de Vila do Conde, e José da Costa
Gomes, casado, residente na Rua do Fieiro da Agra, 180, da fregue-
sia de Mindel, do concelho de Vila do Conde; suplente � Gaspar
Vieira de Castro, casado, revisor oficial de contas n.º 557, residente
na Rua de Júlio Dantas, 421, da cidade do Porto.

Assembleia geral: presidente � António José Pinheiro, casado,
residente na Alameda dos Descobrimentos, 420, 3.º, esquerdo, na
cidade de Vila do Conde; secretário � Joaquim Palmeira Ramos,
casado, residente na Rua da Manga, 52, da freguesia de Mindelo, do
concelho de Vila do Conde.

Está conforme.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788397

CONFECÇÕES AREIA BRANCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2698/20000606; identificação de pessoa colectiva
n.º 504911341; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 14/03102001.

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

Deslocada a sede para a Rua da Praia, Centro Comercial Bravos
de Mindelo, loja 17, Mindelo.

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

Está conforme.

12 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788206

ARAÚJO & GALANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1712/950124; identificação de pessoa colectiva n.º 503834367;
inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 1 e 2/
03102001.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 7500 euros, após o reforço de 503 615$, realizado por
incorporação de reservas livres e subscrito por ambos os sócios na
proporção das suas quotas.

Artigos alterados: 3.º e 7.º, os quais ficaram com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7500
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 3750 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios António Cândido Correia de
Araújo Lopes e Armando José Galante Figueiredo.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibe-
rado, compete a um ou mais gerentes nomeados em assembleia ge-
ral.

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios
António Cândido Correia de Araújo Lopes e Armando José Galante
Figueiredo.

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

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

Está conforme.

12 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788192

RUI ARAGÃO � GABINETE TÉCNICO
DE ELECTROTECNIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3165/011003; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/03102001.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Rui Aragão � Gabi-
nete Técnico de Electrotecnia, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
no Largo do Ribeirinho, 40, 2.º, desta cidade de Vila do Conde, e o
seu início conta-se a partir desta data.

2 � A sociedade poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser criadas
ou encerradas filiais, sucursais ou quaisquer outras formas locais de
representação, quando o julgar conveniente.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de engenharia elec-
trotécnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal de que é
titular o único sócio Rui Alberto Amorim Aragão.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta ao sócio Rui Alberto
Amorim Aragão, que desde já é nomeado gerente, com dispensa de
caução e com ou sem remuneração, conforme for pelo único sócio
deliberado, no exercício das competências da assembleia geral.

2 � A assinatura do gerente obriga a sociedade em todos os seus
actos e contratos e ao gerente incumbe os mais latos poderes de
gestão dos negócios sociais, sem quaisquer limitações, incluindo os
de aquisição, oneração ou alienação de bens móveis e imóveis e,
ainda, a representação da sociedade em juízo e fora dele, activa e
passivamente, nomeadamente com poderes para confessar, desistir
ou transigir nos pleitos em que a sociedade se ache envolvida.

3 � O gerente não poderá obrigar a sociedade em actos ou con-
tratos estranhos aos fins sociais, designadamente em cauções, letras
de favor, fianças, avales, abonações e responsabilidades semelhantes
sob pena de responder perante a sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá transformar-se em sociedade por quotas plu-
ral, através de divisão e cessão de quota, ou de aumento de capital,
podendo participar no capital de outras sociedades.

ARTIGO 6.º

O sócio único poderá celebrar com a sociedade os negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme.

11 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788168

ALFREDO CARVALHO & ÓSCAR ALMEIDA
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3164/011002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/02102001.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alfredo Carvalho & Óscar Al-
meida � Sociedade de Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Isqueiro Novo, 160, na freguesia de Touguinhó, concelho de Vila do
Conde.

2 � 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 estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção de edifícios; 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, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Alfredo Carvalho de Almeida e Óscar
Lourenço Carvalho de Almeida.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios, que des-
de já são nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de dois
gerentes para obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida;
a cessão a estranhos fica dependente do consentimento da socie-
dade, a quem é reservado o direito de preferência, direito que se
devolverá aos sócios não cedentes, se aquela dele não quiser usar.

ARTIGO 6.º

 No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá com os seus herdeiros ou representante legal, se aqueles
pretendem fazer parte dela, nomeando um de entre si que a todos
represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

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 insolvente, ou quando, fora dos casos previstos
na lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocados por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convoca-
ção.

Está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791959

AZEVEDO & AZEVEDO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 177/720125; identificação de pessoa colectiva n.º 500040168;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 5 e 6/02102001.

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

1) Cessação de funções gerente de Maria da Conceição Dias de
Azevedo, por renúncia, em 18 de Setembro de 2001.

2) Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 75 000 euros, após o reforço de 25 120,21 euros, reali-
zado em dinheiro e subscrito por António Ramos de Azevedo, com
17 548,08 euros, e Luís Fernando Tojal de Meneses, com 7572,13
euros.

Artigo alterado: 3.º , o qual fica com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de, 75 000
euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais no valor nominal
de 37 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Antó-
nio Ramos de Azevedo e Luís Fernando Tojal de Meneses.

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791975

ALICE MONTEIRO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1684/941110; identificação de pessoa colectiva n.º 503295108;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e
data das apresentações: 19 e 22/011025.

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

1) Cessação de funções de gerente de Benjamim Monteiro Sanhudo,
por renúncia, em 15 de Outubro de 2001.

2) Aumento de capital de 602 410$, redenominação deste com
alteração do contrato.
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Artigos alterados: 3.º e 4.º, os quais ficaram com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais, cada uma no valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Vítor Manuel
Pereira de Sousa e Inês Manuela Ferreira da Costa.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios Vítor
Manuel Pereira de Sousa e Inês Manuela Ferreira da Costa, que desde
já são designados gerentes, sendo apenas necessária e suficiente a
intervenção de qualquer um dos gerentes designados para obrigar a
sociedade e a representar em todos os seus actos e contratos, activa
e passivamente.

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

Está conforme.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098072

MODIPEX � LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1545/931012; identificação de pessoa colectiva n.º 503156140;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/011024.

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

Aumento de capital de 402 410$ e redenominação deste com al-
teração do contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual fica com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas, sendo: duas de 1666,67
euros, pertencentes às sócias Olinda Moreira Ramos da Costa e Maria
Olívia Dias Costa Rodrigues, e outra de 1666,66 euros da sócia
Luduina Dias Costa.

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

Está conforme.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098056

ASCENSÃO & COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 769/860609; identificação de pessoa colectiva n.º 501677445;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 14/011023.

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

Aumento de capital de 502 410$ e redenominação deste com al-
teração do contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual fica com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Manuel Rebelo de Ascensão e António Carlos

Pinto Pereira Coutinho, com 2500 euros cada.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098030

SAFE AND GOOD WALKING � COMÉRCIO
DE CALÇADO E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2810/20001711; identificação de pessoa colectiva

n.º 505216833; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
1/011022.

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

Aumento de capital de 75 000 euros e alteração do contrato, quanto
ao artigo 4.º, o qual fica com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 80 000
euros, dividido em três quotas, sendo: uma do valor nominal de 3000
euros e outra do valor nominal de 75 000 euros, ambas pertencen-
tes ao sócio João Manuel Couto Morais e Almeida, e uma do valor
nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Bernd Friedrich Hubel.

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

Está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098013

FERNANDO & DELFIM � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3206/011106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/011106.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando & Delfim � Sociedade de
Construções, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede estabelece-se na Rua da Fonte da Pedra, 740, rés-do-
-chão, da freguesia de Guilhabreu, concelho de Vila do Conde.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de construção de edifícios,
reparação e acabamentos dos mesmos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, correspondente à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Fernando Ramos Ferreira e Delfim Mendes da Silva.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida;
porém, quando a favor de estranhos depende do consentimento da
sociedade, e dos sócios não cedentes, a quem é reservado o direito
de preferência.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Fernando
Ramos Ferreira e Delfim Mendes da Silva, que desde já são nomea-
dos gerentes.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos é necessária a assinatura conjunta
dos dois gerentes.

Está conforme.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098927

PAVIAVE � PAVIMENTOS EM MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1855/951222; identificação de pessoa colectiva n.º 503556424;
data da apresentação: 29062001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790308

ROPAR � FÁBRICA DE CALÇADO ORTOPÉDICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 218/741014; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
4/010919.

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

Aumento de capital e redenominação deste e foi alterado parcial-
mente o contrato social quanto ao artigo 5.º, o qual passa a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 1 000 000 de euros, o qual foi integral-
mente realizado em dinheiro.

2 � O capital social está dividido em 200 000 acções, com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 16792491

BARROS & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 139/681116; identificação de pessoa colectiva n.º 500573573;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/010917.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º,
os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Barros & Neto, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Adário Gonçalves Moreira, 1496, da freguesia de Vilar do
Pinheiro, deste concelho de Vila do Conde.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte de passageiros (táxis).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000$, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
250 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Do-
mingos Fernandes Neto e Mário António Barros da Silva.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Mário António
Barros da Silva, que desde já é nomeado gerente, representando e
obrigando a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 16792777

VENTIMEX � COMÉRCIO DE BENS DE CONSUMO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1569/940107; identificação de pessoa colectiva n.º 503114413;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/010917.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Abril de 2001.

Está conforme o original.

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 16792785

GABIÁRVORE � GABINETE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3137/010914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/010914.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação GABIÁRVORE � Gabinete
de Contabilidade e Gestão, L.da, e tem a sua sede na Urbanização do
Pindelo, Rua do Pindelo, bloco 2, loja 3, Árvore, concelho de Vila
do Conde.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de contabilidade, audito-
ria e consultoria fiscal, consultoria empresarial e de gestão, proces-
samento de dados, selecção e colocação de pessoal, actividades de
secretariado e tradução.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, perten-
cendo cada uma aos sócios Joaquim Ferreira de Araújo e Maria de
Lurdes Castro de Azevedo Cruz Araújo.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos que vierem a ser deliberados em assembleia ge-
ral, e a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital até ao limite de 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a
cargo de ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes,
com dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer dos gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis e bens imóveis;
b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou esta-

belecimentos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos estra-

nhos ao seu objecto, designadamente fianças, abonações, letras de
favor e avales.

5 � A gerência fica desde já autorizada, mesmo antes do registo
definitivo do contrato, a praticar todos os actos necessários à sua
constituição, ao seu registo, instalação e a celebrar quaisquer negó-
cios jurídicos em nome da sociedade.

6 � Para os fins previstos no número anterior, poderá a gerên-
cia efectuar os levantamentos necessários na conta aberta em nome
da sociedade onde foi depositado o montante para a realização do
capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, a quem fica
reservado o direito de preferência.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos notifi-
cará a sociedade por escrito, com aviso de recepção, mencionando
e identificando o respectivo cessionário, bem como o preço ajusta-
do, o modo como ele será pago e todas as demais condições, para
efeitos da última parte do n.º 1 deste artigo.
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3 � Nos 20 dias subsequentes à comunicação referida no número
anterior, a sociedade responderá igualmente por escrito, com aviso
de recepção, se pretende ou não optar.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de constituídas as
reservas previstas no Código das Sociedades Comerciais, terão a
aplicação que for determinada em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer dos sócios,
continuando com os seus herdeiros, devendo aqueles escolher, de
entre eles, um que a todos represente, enquanto a quota se man-
tiver em comunhão hereditária.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos e
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, indi-
cando os assuntos a tratar, e dirigidas aos sócios com a antecedência
mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 16791673

TERMOPLÁS � PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
PLÁSTICOS PARA A INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1126/900827; data da apresentação: 31102001.

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.

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16098820

MECANIZADOS RODRIGUEZ � COMPONENTES
 PARA CARROÇARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2069/970327; identificação de pessoa colectiva n.º 503858730;
data da apresentação: 05112001.

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

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16098862

MECANIZADOS RODRIGUEZ � COMPONENTES
PARA CARROÇARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2069/970327; identificação de pessoa colectiva n.º 503858730;
data da apresentação: 05112001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1997.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16098854

MECANIZADOS RODRIGUEZ � COMPONENTES
PARA CARROÇARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2069/970327; identificação de pessoa colectiva n.º 503858730;
data da apresentação: 05112001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

9 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16098846

CONVERTER � CONVERSÃO DE FIBRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 443/800424; identificação de pessoa colectiva n.º 500637989;
data da apresentação: 25102001.

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

6 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16098773

T & P � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2037; identificação de pessoa colectiva n.º 502415258; data
da apresentação: 28062001.

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.

2 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
12658502

SUCATAS BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1971/960910; identificação de pessoa colectiva n.º 503712469;
data da apresentação: 28062001.

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.

2 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16792556

RMCC � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2483/990601; identificação de pessoa colectiva n.º 504488783.

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.

2 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16792564

MANUEL FONSECA & COSTA � SISTEMAS
HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2569/991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504821288;
data da apresentação: 28062001.

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.

2 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16792572

L. I. A. R. � LICENCIAMENTOS INDUSTRIAIS,
AUDITORIAS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2087/970505; identificação de pessoa colectiva n.º 503497657;
data da apresentação: 28062001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

2 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16792521

TERMOPLÁS � PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
PLÁSTICOS PARA A INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1126/900827; data da apresentação: 31102001.

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

8 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16098811

PINTO, LIMA & MAIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 956/881219; identificação de pessoa colectiva n.º 501489975;
data da apresentação: 29102001.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
16098781

AGÊNCIA FUNERÁRIA SECULAR CASA VELEDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1626/940530; identificação de pessoa colectiva n.º 503203246;
data da apresentação: 26102001.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10188444

WIDA PORTUGUESA � INDÚSTRIA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1201/910618; identificação de pessoa colectiva n.º 502051949;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 2/011024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 24 100$, a redenominação e renominalização
deste, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao ar-
tigo 4.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado, e
representa a soma de duas quotas de 25 000 euros cada uma, respec-
tivamente dos sócios NFZ Pronat, GmbH, e Hans Hermann Loblein.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas, na proporção das suas
quotas, prestações suplementares até ao décuplo do capital social.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098749

JUSTO CORREIA & PENICHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 222/750213; identificação de pessoa colectiva n.º 500161232;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/011025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 2 497 230$ e redenominação deste e foi al-
terado parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual
passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000
euros e está dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 10 000 euros, pertencente ao sócio Mário da Silva Azevedo, e
outra do valor nominal de 5000 euros, pertencente à sócia Maria da
Natividade Oliveira Antunes Azevedo.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098064

CHAPARRAL � RESTAURANTE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1831/951026; identificação de pessoa colectiva n.º 503511269;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/011031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 502 410$ e redenominação deste e foi alte-
rado parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Novais
do Vale e Maria de Fátima dos Santos Sousa do Vale.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098838

CONFECÇÕES BEM-MEQUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3158/010928; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/28092001.

Contrato de sociedade

No dia 12 de Setembro de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Vila
do Conde, perante mim, licenciada Maria Goretti Moreira Neves
Pinto de Azevedo, notária do mesmo Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.ª Alina Maria da Silva Braga Pontes, contribuinte fiscal
n.º 178942960, casada com o segundo outorgante no regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua da Boca, 1190, da fregue-
sia de Vairão, deste concelho de Vila do Conde, de onde é natural,
titular do bilhete de identidade n.º 7087938, emitido em 13 de No-
vembro de 1996, pelos Serviços de Identificação Civil do Porto;

2.º Bernardino José de Oliveira Pontes, contribuinte fiscal
n.º 179614355, casado com a primeira outorgante e com ela resi-
dente, natural da freguesia de Fornelo, também deste concelho, titu-
lar do bilhete de identidade n.º 5818272, emitido em 17 de Agosto
de 1999, pelos Serviços de Identificação Civil do Porto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus refe-
ridos bilhetes de identidade.

Os outorgantes declararam que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, a qual se regerá pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Bem-Mequer, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Boca, 1190, da freguesia de Vairão, deste
concelho de Vila do Conde.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, assim como criar agências ou
outras formas de representação, sem necessidade do consentimento
da assembleia geral.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em confecção a feitio.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Alina
Maria da Silva Braga Pontes e Bernardino José de Oliveira Pontes,
desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e a representar em juízo e fora dele, activa e passivamente, é neces-
sária a assinatura de um dos gerentes designados.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, vender e permutar bens móveis e imóveis, incluindo veí-
culos automóveis, assim como celebrar contratos de locação finan-
ceira e de aluguer de longa duração, tomar de arrendamento ou tres-
passe quaisquer locais ou estabelecimentos para a sociedade, acordar
e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão e a divisão de quotas é livre entre os sócios; po-
rém, quando a favor de estranhos, carece do consentimento da so-
ciedade e dos sócios não cedentes, tendo estes em segundo lugar
direito de preferência na transmissão.

2 � Para o exercício do direito de preferência, o sócio cedente
comunicará à sociedade e aos restantes sócios, em carta registada
com aviso de recepção, a sua intenção de alienar a sua quota.

3 � A sociedade e os sócios não cedentes deverão informar por
escrito o sócio cedente nos prazos de 30 e 45 dias, respectivamen-
te, a contar da data da recepção do aviso, se pretendem ou não
exercer o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Em deliberação tomada por unanimidade de todos os sócios, po-
derão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao quín-
tuplo do valor do capital social.

ARTIGO 7.º

Aos gerentes fica expressamente vedado assinar pela sociedade
letras de favor, fianças, abonações e, em geral, documentos alheios
aos negócios sociais, respondendo a contravalor, individualmente,
pelas obrigações que assumir.

ARTIGO 8.º

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

a) Insolvência ou falência;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Por acordo com o respectivo titular.
2 � A amortização será realizada no caso da alínea d) pelo que

resultar do acordo; nos restantes casos, pelo valor que for atribuído
à quota, em balanço a efectuar para o efeito, e o seu valor pago em
quatro prestações trimestrais, iguais e sucessivas, a primeira das quais
30 dias após a respectiva deliberação, salvo nos casos em que a lei
disponha imperativamente outra contrapartida.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias, salvo se a lei prescrever outros prazos ou formalidades.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791770

BENTA MARQUES EXPLORAÇÃO BALNEAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3147/010921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/21092001.

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

1.º

A sociedade é comercial e do tipo de sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Benta Marques Exploração Balnear,
L.da

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Lopes Pereira
Pacheco Cadeco, 251, 2.º, esquerdo, Caxinas, da cidade de Vila do
Conde.

2 � Por simples decisão da gerência, pode a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como serem criadas sucursais, agências, filiais ou quais-
quer outras formas de representação social, no território nacional
ou no estrangeiro.

4.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de barracas de praia, ex-
ploração de concessão balnear e compra e venda de produtos ali-
mentares, bebidas e similares.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas, uma com o valor nomi-
nal de 4750 euros, pertencente ao sócio Isac da Rosa Nunes Benta,
e duas com o valor de 125 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios Daniela Marques Gavino do Rêgo e Paulo Alexandre Gonçal-
ves Lourenço.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo
de dois gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Isac da Rosa
Nunes Benta e Paulo Alexandre Gonçalves Lourenço.

3 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos é neces-
sária a intervenção de dois gerentes.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

5 � Para além dos poderes normais, a gerência poderá comprar,
vender e permutar bens imóveis e móveis, incluindo veículos auto-
móveis, assim como celebrar contratos de locação financeira e de
aluguer de longa duração, tomar de arrendamento e trespasse quais-
quer locais e ou estabelecimentos de e para a sociedade, acordar e
transigir em juízo.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, até ao montante e nas condições deliberados em assembleia
geral.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital, não podendo, no entanto, as prestações ser superiores, no
seu conjunto, até ao quíntuplo do capital social.

9.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo lugar do direito de preferência na respectiva aquisição.

10.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.

11.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.
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12.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.

12 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791711

STEELSEPT � INDÚSTRIA METALOMECÂNICA
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2764/20001008; identificação de pessoa colectiva
n.º 505136643; data da apresentação: 25102001.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11308621

CAXICARNES, TALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3196/011025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
32/011025.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Caxicarnes, Talho, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Alecrim, 9, do lugar de Caxinas, desta cidade de
Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de talho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em três quotas, sendo uma quota do valor nominal
de 2550 euros, pertencente ao sócio António Fonseca Azevedo
Ferreira, outra do valor nominal de 1450 euros, pertencente à sócia
Maria Judite Costa Oliveira Ferreira, e outra quota do valor nomi-
nal de 1000 euros, pertencente ao sócio Manuel António Fonseca
Costa.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de cinco vezes o capital social, desde que aprovadas pelos
votos correspondentes a todo o capital social, e os sócios poderão
fazer suprimentos à sociedade, nos termos e condições a deliberar
em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios, care-
cendo as demais do consentimento dos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, fica afecta aos sócios António Fonseca Azevedo Ferreira e
Maria Judite Costa Oliveira Ferreira, os sócios, que desde já são
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura ou intervenção de qualquer dos gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência
comprar ou vender viaturas automóveis, dar ou tomar de arrenda-
mento quaisquer locais, adquirir ou alienar estabelecimentos comer-
ciais ou industriais, celebrar contratos de locação financeira, con-
fessar, transigir e desistir em juízo.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Se o sócio falecer ou for interditado, inabilitado ou declarado

falido ou insolvente;
c) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer forma re-

tirada da livre disponibilidade do seu titular;
d) Se o seu titular envolver a sociedade em actos ou contratos

estranhos ao objecto social, tais como letras de favor, fianças, abo-
nações e similares.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outros prazos e formalidades.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098765

JOAQUIM, MARTINS & GALANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3195/011025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
31/011025.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim, Martins & Galante,
L.da, e tem a sua sede na Rua de António Lopes Pereira Cadeco, 87,
da freguesia e concelho de Vila do Conde.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como pode a sociedade instalar e manter
sucursais e outras formas de representação local.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de carpintaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
1666,68 euros, pertencente ao sócio Joaquim Lopes Gomes da Con-
ceição, e duas iguais do valor nominal de 1666,66 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Carlos Correia Martins e Ma-
nuel de Oliveira Galante.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de cinco vezes o capital social, desde que aprovadas pelos
votos correspondentes a todo o capital social, e os sócios poderão
fazer suprimentos à sociedade, nos termos e condições a deliberar
em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios, carecen-
do as demais do consentimento dos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar ou vender veículos automóveis, dar ou tomar de arrenda-
mento quaisquer locais, adquirir ou alienar estabelecimentos comer-
ciais, celebrar contratos de locação financeira, confessar, transigir e
desistir em juízo.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o respectivo titular;
b) Se o sócio falecer ou for interditado, inabilitado ou declarado

falido ou insolvente;
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c) Penhora, arresto ou arrolamento ou outra forma de apreensão
judicial;

d) Se o seu titular envolver a sociedade em actos ou contratos
estranhos ao objecto social, tais como letras de favor, fianças, abo-
nações e similares.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, expedidas com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo se a lei prescrever outros prazos e
formalidades.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098757

ISAURA LOPES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3201/011030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/011030.

Contrato de sociedade

No dia 3 de Agosto de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Vila do
Conde, perante mim, licenciada Maria de Lurdes Oliveira Ramos,
notária do mesmo Cartório, compareceu como outorgante Isaura da
Silva Santos Lopes, contribuinte fiscal n.º 161650538, casada com
Albino de Azevedo Lopes, no regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua dos Quatro Caminhos, 298, da freguesia de Labruge,
deste concelho, de onde é natural, titular do bilhete de identidade
n.º 3400021, emitido em 10 de Setembro de 1993, pelos Serviços
de Identificação Civil do Porto.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do respectivo
bilhete de identidade.

A outorgante declarou que constitui uma sociedade comercial por
quotas unipessoal, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Isaura Lopes, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Quatro Caminhos,
298, da freguesia de Labruge, deste concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de artigos de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, de que é
titular a única sócia Isaura da Silva Santos Lopes.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
da única sócia Isaura da Silva Santos Lopes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura da gerente nomeada.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

4 � A sócia única pode celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que sirvam para a prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098803

IVONE ROCHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3150/010924; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
24/29092001.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ivone Rocha, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Rua da Aldeia Nova, 156, freguesia de Canidelo, con-
celho de Vila do Conde.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de limpeza e manutenção.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente à sócia única.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertencem à sócia única,
desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme ela
decidir.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791738

CONSTRUÇÕES OLIVEIRA & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3153/010926; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
17/26092001.

Contrato de sociedade

No dia 26 de Setembro de 2001, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Avenida
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante a licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram Serafim Fer-
nando da Silva Oliveira, Vítor Manuel da Silva Maia e José Fernando
Fernandes de Oliveira.

E por eles foi dito que pela presente escritura celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Oliveira & Maia,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Monte Grande, 89, freguesia de
Guilhabreu, concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria da construção
civil.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de 2000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.
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2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791843

JOÃO MAIO � INSTALAÇÃO DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3154/010926; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/26092001.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Maio � Instalação de
Canalizações, L.da, e tem a sua sede na Rua da Aldeia, 569, freguesia
de Gião, concelho de Vila do Conde.

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 instalação de canaliza-
ções.

2 � 2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos com-
plementares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclu-
sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente
do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a quota

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, admi-
nistrativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791851

MARTONVEST � CONFECÇÕES DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3157/010928; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/28092001.

Certifico que entre:
1.ª Elsa Marina Ferreira Gomes Dias, casada no regime da comu-

nhão de adquiridos com António Barros da Costa, natural da fregue-
sia e concelho da Póvoa de Varzim, residente na Rua de Nossa Se-
nhora de Fátima, 70, freguesia de Parada, concelho de Vila do Conde,
titular do bilhete de identidade n.º 11123818, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil do Porto, em 18 de Setembro de 1997, con-
tribuinte fiscal n.º 208620680;

2.º António Barros da Costa, natural da referida freguesia de Pa-
rada, casado com a primeira outorgante e com ela residente, titular
do bilhete de identidade n.º 11669341, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil do Porto, em 18 de Setembro de 1997, contri-
buinte fiscal n.º 203076109.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade.

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

A sociedade adopta a firma MARTONVEST � Confecções de
Malhas, L.da, com sede na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 70,
freguesia de Parada, concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria de confecção de malhas e
vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros, 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 da sócia Elsa Marina
Ferreira Gomes Dias, que desde já é nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A 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 socieda-
des, 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.

4 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791827

PEREIRA DOS SANTOS & DIAS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3161/011002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/02102001.

Certifico que, entre:
1.º Bento Dias da Silva, casado com Maria de Fátima Pereira dos

Santos, no regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Fornelo, concelho de Vila do Conde, onde reside na Rua do Padre
Maia, 104, titular do bilhete de identidade n.º 3699624, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil do Porto, em 20 de Agosto de 2001,
contribuinte fiscal n.º 170546330;

2.ª Maria de Fátima Pereira dos Santos, casada com o primeiro
outorgante e com ele residente, natural da freguesia de Guidões,
concelho de Santo Tirso, titular do bilhete de identidade n.º 5872000,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, em 13 de
Dezembro de 1993, contribuinte fiscal n.º 170546349.
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Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pereira dos Santos & Dias da Silva,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Maia, 104, freguesia de
Fornelo, concelho de Vila do Conde.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
forma de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na confecção de vestuário exterior em série.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até montante global de 20 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; contudo, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, gozando esta em pri-
meiro lugar e os restantes sócios em segundo lugar do direito de pre-
ferência 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 adjudicação

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

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

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

ARTIGO 7.º

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

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 Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791908

ARTUR PEREIRA DE MELO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3162/011002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/02102001.

Certifico que, por Artur Pereira de Melo, casado com Maria
Isménia Pinto da Silva no regime da comunhão de adquiridos, natu-
ral da freguesia de São Lourenço de Ribapinhão, concelho de Sabrosa,
residente na Rua de Sabariz, 87, freguesia de Macieira da Maia, con-
celho de Vila do Conde, titular do bilhete de identidade n.º 8338728,
emitida em 12 de Novembro de 1999, pelos Serviços de Identifica-
ção Civil do Porto, contribuinte fiscal n.º 157402088, cuja identi-
dade verifiquei por exibição do aludido documento de identificação,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Artur Pereira de Melo,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Sabariz, 87, freguesia de Macieira
da Maia, concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de pichelaria, reparação e
instalação de canalizações e sistemas de climatizações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio, que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791754

VALENTE SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3183/011022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/22102001.

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

1.º

A sociedade é comercial e do tipo de sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Valente Sampaio, L.da
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3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Abrantes, 313, da
freguesia de Touguinha, do concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples decisão da gerência, pode a sede ser transferida
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

4.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e cantinas.

5.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, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Francisco Miranda Sampaio e Maria Manuela Valente da Silva Sam-
paio.

6.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer até ao montante e nas condições deliberados em assem-
bleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante de 50 000 euros.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
de dois gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios, Francisco Mi-
randa Sampaio e Maria Manuela Valente da Silva Sampaio.

3 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos  é sufi-
ciente a intervenção de qualquer dos gerentes designados,
considerando-se abrangidos no âmbito da gerência os poderes para
comprar, vender e permutar veículos automóveis, bem como tomar
de arrendamento quaisquer locais.

8.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre
sócios; a estranhos, depende do consentimento da sociedade, gozan-
do os sócios em primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar do
direito de preferência.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789911

QUINTAS & IRMÃO � INDÚSTRIA DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1390/921022; identificação de pessoa colectiva n.º 502863862;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/22102001.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 5000 euros, após reforço de 202 410$, realizado em di-
nheiro e subscrito por ambos os sócios na proporção das suas quo-
tas.

Artigo alterado: 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro, é de 5000 euros,
dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios, Manuel Armindo Alves Quintas e António Al-
ves Quintas.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788311

PIRIKA E PIU � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2419/990224; identificação de pessoa colectiva n.º 504578723;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 23/22102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
elevado à cifra de 5000 euros, após o reforço de 2410$, em dinhei-
ro, tendo sido transformada em sociedade unipessoal, ficando a reger-
-se pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pirika e Piu � Comércio e
Reparação de Veículos Motorizados, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede no lugar de Pindelo, junto à nova rotunda, da freguesia de Ár-
vore, deste concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais ou outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de veículos
motorizados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, de que é
titular o único sócio Paulo José da Silva Oliveira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme deliberação em
assembleia geral, bem como a representação da sociedade, pertence
ao sócio, desde já designado gerente.

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

ARTIGO 6.º

1 � O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do
objecto social, devendo tais negócios ou actos jurídicos constar de
documento escrito.

2 � Em tudo aquilo que não esteja especialmente regulado para
esta sociedade, aplicam-se, supletivamente, as normas que regem as
sociedades comerciais por quotas.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789962

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

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3181/011019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/19102001.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de IVECONDE � Manuten-
ção e Reparação de Veículos Automóveis, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Minas, armazém 1 e
2, Vilar do Pinheiro, Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, assim como abrir, transferir ou encerrar sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas de representação social.
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ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de veícu-
los automóveis, comércio de peças e acessórios e comércio de veí-
culos automóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, dividido nas duas quotas seguintes: uma no valor de 40 000
euros, pertencente ao sócio António Fernando Ferreira da Cruz, e
outra de 10 000 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição Faria
da Cunha.

ARTIGO 5.º

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

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

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente letras de favor, fianças, subfianças e outras obriga-
ções.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Adquirir, permutar, onerar ou alienar quaisquer bens imóveis
da sociedade, bem como proceder à aquisição, alienação, oneração e
locação de estabelecimento comercial;

b) Comprar e vender veículos automóveis para serviço da socie-
dade;

c) Celebrar e assinar contratos de locação financeira;
d) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades, bem

como onerá-las ou aliená-las;
e) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, podendo desistir, confessar e transigir em quaisquer pleitos
judiciais, bem como aceitar compromissos arbitrais.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre os sócios, podendo os mesmos, para o efeito, proceder às suas
divisões.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a estranhos, os
sócios têm direito de preferência.

3 � Para o efeito da possibilidade do exercício desse mesmo di-
reito de preferência, o sócio que pretenda alienar a sua quota, no
todo ou em parte, transmitirá esse seu desejo aos restantes sócios,
por meio de carta registada com aviso de recepção, indicando quais
as condições em que vai efectuar a cessão, e estes, por sua vez,
comunicarão àquele, pela mesma forma e dentro do prazo máximo
de 15 dias, a contar da data da recepção da dita carta, se pretendem
ou não adquirir a referida quota.

4 � No caso de mais de um sócio pretender exercer o direito de
preferência, a quota a adquirir será dividida entre os mesmos na
proporção das respectivas quotas que já lhes pertencem.

5 � Os sócios interessados na aquisição da quota podem entre si
acordar, por unanimidade, numa repartição da mesma quota diversa
da correspondente ao critério da proporcionalidade às quotas que
cada um deles à data possuir.

6 � No caso de nenhum sócio pretender exercer o direito de
preferência, este pertence à sociedade.

7 � Para o efeito da possibilidade do exercício desse direito de
preferência, o sócio que pretenda alienar a sua quota, no todo ou
em parte, depois de cumprir o estabelecido no anterior n.º 3, e no
caso de nenhum dos restantes sócios pretender adquirir a referida
quota, transmitirá aquele seu desejo à sociedade, também por meio
de carta registada com aviso de recepção, indicando quais as condi-
ções em que vai efectuar a cessão, e a sociedade, por sua vez, comu-
nicará a esse sócio, pela mesma forma e dentro do prazo máximo
de 30 dias, a contar da data da recepção da dita carta, se pretende
ou não adquirir a referida quota.

8 � A cessão de quotas, total ou parcial, a estranhos somente é
permitida no caso de nem qualquer sócio ou mais de um sócio nem
a sociedade pretenderem exercer os respectivos direitos de prefe-
rência, nos termos e condições fixados nos anteriores números des-
te artigo.

9 � Tratando-se de transmissão a título gratuito ou provando-se
a simulação de preço, a preferência será exercida pelo valor da quo-
ta, tal como resulta do último balanço aprovado.

10 � Ao direito de preferência consignado nos anteriores n.os 2
a 6 deste artigo é atribuída eficácia real, nos termos e para efeitos
do disposto no artigo 421.º do Código Civil.

ARTIGO 7.º

1 � Para além dos casos previstos na lei, a sociedade pode pro-
ceder à amortização de quotas, adquiri-las ou fazê-las adquirir, por
sócio ou por terceiros, nos casos seguintes:

a) Quando, por qualquer decisão de autoridade judicial ou adminis-
trativa, o respectivo titular dela não possa dispor livremente;

b) Por acordo com o seu titular;
c) Por morte do sócio, caso os herdeiros não nomeiem represen-

tante da quota, no prazo de 60 dias a contar do falecimento, por
carta registada com aviso de recepção dirigida à sociedade.

2 � A contrapartida pela amortização será igual ao valor nomi-
nal da quota, salvo regime legal imperativo diverso, e será paga em
moldes a definir pela assembleia geral, não podendo o prazo de
pagamento exceder três anos.

3 � A amortização torna-se eficaz logo que comunicada ao titu-
lar da quota, ou representante daqueles que sobre ela detenham di-
reitos, por carta registada expedida com aviso de recepção, em que
se declare que o capital respectivo ou a primeira prestação do paga-
mento definido pela assembleia geral foi posto ao dispor do benefi-
ciário, na sede social.

4 � A assembleia geral pode deliberar que a quota figure no ba-
lanço como amortizada e, bem assim, criar uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital, até ao montante global de 50 000
euros, bem como poderão os sócios fazer à sociedade os suprimen-
tos de que a mesma carecer, nos termos e condições a deliberar igual-
mente em assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788265

MANUEL S. SOUSA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3178/011019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/19102001.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel S. Sousa � Construções,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Monte, 12, da freguesia de Bagunte,
deste concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas, sendo um do valor nominal de 3000
euros, pertencente ao sócio Manuel da Silva Sousa, e outra do valor
nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Deolinda de Jesus.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao valor global de 20 000 euros, na proporção das respecti-
vas quotas e desde que assim seja deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão total ou parcial de quotas é livremente permi-
tida entre sócios, mas a favor de estranhos, fica a sociedade em
primeiro lugar e os sócios não cedentes a seguir com o direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio Manuel da Silva Sousa, que desde já é nomeado gerente.
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2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura de um só gerente.

3 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade nos actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras
de favor, fianças, abonações, avales e responsabilidades similares.

ARTIGO 7.º

Em caso de morte ou inabilitação de qualquer sócio, a sociedade
continuará com os sobrevivos e capazes ou com o representante
legal do interdito ou inabilitado, devendo os herdeiros daquele no-
mear um de entre eles que a todos represente enquanto a quota se
mantiver em comunhão hereditária.

ARTIGO 8.º

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

a) Insolvência, falência ou dissolução do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Se, em partilha decorrente de divórcio ou separação judicial de

bens, a quota for adjudicada a quem dela não é titular.
2 � A amortização será realizada pelo valor da quota determi-

nado pelo último balanço aprovado.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, diri-
gida aos sócios, com aviso de recepção, expedida com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788230

ARMINDO CARVALHO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 682/850312; identificação de pessoa colectiva n.º 501568859;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/19102001.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789881

MARMINDE � MÁRMORES DO MINDELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 424/791231; identificação de pessoa colectiva n.º 500897263;
data da apresentação: 18102001.

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.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789865

VIDRARIA GUILHABREU DE AZEVEDO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1995/961031; identificação de pessoa colectiva n.º 503775266;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/18102001.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado por
conversão de suprimentos e subscrito por ambos os sócios na pro-
porção das suas quotas.

Alterado: artigo 4.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

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

pertencentes uma a cada um dos sócios José Manuel da Fonseca
Vasconcelos da Costa e Manuel Joaquim da Silva Azevedo.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788222

CONSTRUÇÕES ALTO DA FRANCISCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2046/970221; identificação de pessoa colectiva n.º 502807660;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/18102001.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado por
conversão de suprimentos e subscrito por ambos os sócios na pro-
porção das suas quotas.

Alterado: artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 3125 euros,
pertencente ao sócio Joaquim da Silva Moreira, e a outra de 1875
euros, pertencente à sócia Maria Adelina Dias Ferreira.

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789873

RICARDO LEAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3176/011018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/18102001.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ricardo Leal, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Ermida, 30, da freguesia de Vila Chã, con-
celho de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios. Constru-
ção de infra-estruturas industriais. Actividades de acabamentos de
construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, de que é
titular o único sócio Ricardo Álvares da Silva Leal.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições de reembolso e juros que delibere em assembleia
geral, e a sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares
de capital até ao montante do quíntuplo do capital social, de acordo
com o que for decidido em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo
do único sócio Ricardo Álvares da Silva Leal, que desde já é no-
meado gerente.
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2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente nomeado.

3 � O sócio único pode celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 6.º

A gerência fica autorizada a praticar quaisquer negócios directa-
mente relacionados com o objecto social, assumindo-os a sociedade
de pleno direito com o registo definitivo na Conservatória do Re-
gisto Comercial.

E que nos termos expostos dá como constituída a mencionada
sociedade, declarando, ainda, que não é sócio de qualquer outra so-
ciedade unipessoal.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789857

IRMÃOS ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1200/910213; identificação de pessoa colectiva n.º 502500417;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 2 e 3/18102001.

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

Cessação de funções do gerente João Batista Gonçalves Abreu, por
renúncia, em 27 de Setembro de 2001.

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 25 000 euros, após o reforço de 12 050$, realizado por
conversão de suprimentos e subscrito por Dionísio Gonçalves Abreu,
com 10 845$, e Maria de Jesus Gonçalves Macedo Abreu, com
1205$.

Artigos alterados: 3.º e 4.º, n.os 1 e 2, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros e está dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 22 500 euros, pertencente ao sócio Dionísio Gonçalves Abreu, e
outra do valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Maria de
Jesus Gonçalves Macedo Abreu.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta ao
sócio Dionísio Gonçalves Abreu, que desde já é nomeado gerente.

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

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14363518

AREIAS BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1916/960507; identificação de pessoa colectiva n.º 503636380;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 19/17102001.

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

Nomeação de gerentes.
Nomeados: António da Silva Carvalho e João Paulo Guimarães

Carvalho, em 3 de Abril de 2000.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789849

SERRALHARIA OUTEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3146/010921; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/21092001.

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

1.º

A sociedade é comercial e do tipo de sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Serralharia Outeirense, L.da

1.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do 1.º de Dezembro,
1451, na freguesia de Bagunte, do concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples decisão da gerência, pode a sede ser transferida
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
serem criadas sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras for-
mas de representação no território nacional ou no estrangeiro.

4.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de portas, janelas e
estruturas metais.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais com o valor nomi-
nal de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios
Jorge Manuel da Costa e Sousa e Maria Elisa Costa da Silva e Sousa.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade em juízo e
fora dele compete a dois gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerente os sócios Jorge Manuel da
Costa e Sousa e Maria Elisa Costa da Silva e Sousa.

3 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos  é sufi-
ciente a intervenção de qualquer dos gerentes designados.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer até ao montante e nas condições deliberados em assembleia
geral.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital, até ao montante de 50 000 euros.

9.º

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sempre
do prévio consentimento da sociedade, sendo conferido à sociedade
em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo o direito
de preferência na cessão onerosa de quotas.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791690

JOAQUIM AZEVEDO RAMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3163/011002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/02102001.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Joaquim Azevedo Ramos,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Nova, 280, da freguesia de
Macieira da Maia, do concelho de Vila do Conde.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de reparação e manutenção
de veículos automóveis. Compra e venda de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global correspondente a cinco vezes o capital
social.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791762

VITALFORMA � CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3166/011003; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
16/03102001.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VITALFORMA � Clínica Médica e
Dentária, L.da, com sede na Rua dos Benguiados, 225, freguesia e
concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços na área da saúde,
incluindo medicina dentária, clínica geral, psicologia clínica e
psicopedagogia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em três quotas, duas iguais do valor
nominal de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Cláudia Isabel Machado e Silva e Bruno Miguel Machado e Silva, e
uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Alberto
Joaquim Rodrigues da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Cláudia Isabel
Machado e Silva, que desde já é nomeada gerente.

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 parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788176

SÍLVIO & MADALENA � DISTRIBUIDORA NACIONAL
DE TABACO VIRGÍNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3167/011004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/04102001.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sílvio & Madalena � Distribui-
dora Nacional de Tabaco Virgínia, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Dr. Artur da Cunha Araújo, 55,
5.º, direito, freguesia e concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, re-
presentação e comercialização de tabaco.

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 � 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 contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a 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 de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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.

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788028

DOMÓLIDER � SISTEMAS DE DOMÓTICA
E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3170/011009; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
21/09102001.

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

Contrato de sociedade

No dia 8 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, notário deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Jorge Miguel Ramos da Silva, casado no regime da comunhão
de adquiridos com Carla Susana Miranda Araújo, natural da freguesia
e concelho de Vila do Conde, residente na Travessa do Rio Onda,
11, rés-do-chão, esquerdo, em Labruge, Vila do Conde, titular do
bilhete de identidade n.º 9811594, emitido pelos Serviços de Identi-
ficação Civil do Porto, em 30 de Agosto de 2000, contribuinte fis-
cal n.º 198628277;

2.ª Carla Susana Miranda Araújo, natural da freguesia de
Massarelos, da cidade do Porto, casada com o primeiro outorgante
e com ele residente, titular do bilhete de identidade n.º 10589642,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, em 30 de
Agosto de 2000, contribuinte fiscal n.º 206858485.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade.

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

A sociedade adopta a firma DOMÓLIDER � Sistemas de
Domótica e Automação Industrial, L.da, com sede na Rua da Fonte,
242, freguesia de Modivas, concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em instalação, fabricação, comercializa-
ção, representação e assistência técnica de equipamentos e sistemas
de domótica e automação industrial.

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 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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 parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788460

DAVID PENICHE MAIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3174/011016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/16102001.

Certifico que, por escritura de 15 de Outubro de 2001, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto,
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perante o licenciado Ramiro Lima Enes, respectivo notário, entre
David Peniche Maia, Maria Helena Lopes Vieira, Paulo Alexandre
Lopes Maia e Ricardo Manuel Lopes Maia, foi constituída a socie-
dade comercial por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma David Peniche Maia & Filhos, L.da,
com sede na Rua da Bela Vista, 32, freguesia de Fornelo, concelho
de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
2000 euros, pertencente ao sócio David Peniche Maia, e três iguais
do valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma a cada um dos
restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios David Peni-
che Maia e Paulo Alexandre Lopes Maia, que desde já são nomea-
dos gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14363500

CARLOS ALBERTO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3198/011026; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
36/26102001.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Alberto Correia, L.da, com sede
na Rua de Januário José Almeida, 64, freguesia de Árvore, concelho
de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na promoção imobiliária; construção para
venda; actividades de canalizações, climatização, revestimentos de
chão e paredes e outros serviços de apoio à construção civil. Co-
mércio, importação, exportação e representações de produtos di-
versos, nomeadamente material e equipamento para a construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 4500
euros, pertencente ao sócio Carlos Alberto de Sousa Correia, e ou-
tra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Carolina
Coelho da Cruz.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098110

PAULO & MAIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3202/011030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
23/30102001.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo & Maia � Construções,
L.da, e tem a sua sede na Rua de São Martinho, 1629, freguesia de
Fornelo, concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em indústria de construção
civil.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;
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c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098161

CONSTRUÇÕES � AUGUSTO DIAS SILVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3194/011023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
24/23102001.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, notário deste Cartório, compareceu como ou-
torgante Augusto Dias da Silva, casado com Paula Cristina Marrafa
Ramos no regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Lavra, concelho de Matosinhos, residente na Rua da Praia, 881,
2.º, esquerdo, freguesia de Mindelo, concelho de Vila do Conde, ti-
tular do bilhete de identidade n.º 8659415, emitido em 21 de Julho
de 1997, pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, contribuinte
fiscal n.º 134051670.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do aludido do-
cumento de identificação.

Declarou o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Construções � Augusto Dias
Silva, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Praia, 881, 2.º, esquerdo, freguesia
de Mindelo, concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio, que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789970

ALBINO SOUSA ROCHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3193/011023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
23/23102001.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, notário deste Cartório, compareceu como ou-
torgante António Albino de Sousa Rocha, casado com Susana Ribei-
ro Sales Rocha, no regime da comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Vila Chã, concelho de Vila do Conde, onde reside na
Rua Particular do Facho, 4, esquerdo, titular do bilhete de identidade
n.º 9123535, emitido em 1 de Setembro de 1997, pelos Serviços de
Identificação Civil do Porto, contribuinte fiscal n.º 187529329.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do aludido do-
cumento de identificação.

Declarou o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Albino Sousa Rocha,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua Particular do Facho, 4, esquerdo,
freguesia de Vila Chã, concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas; serviços
de carpintaria e marcenaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio, que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789989

MOITA & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3192/011023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
22/23102001.

Certifico que, por escritura de 16 de Outubro de 2001, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Por-
to, perante o licenciado Ramiro Lima Enes, notário respectivo, entre
Alexandra da Conceição Marques Festas, João Paulo Moita Vaz,
Maria da Conceição Graça Ramos e José Manuel Moita Vaz, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Moita & Vaz, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Dr. João Carneiro de Morais, 18,
freguesia e concelho de Vila do Conde.
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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 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 aluguer de veículos infantis,
nomeadamente carros a bateria; comércio a retalho de bebidas e
produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas iguais do valor nominal de
1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios João Paulo
Moita Vaz e José Manuel Moita Vaz, 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 parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, 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 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.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789997

CONSTRUÇÕES � JORGE BARROSO FERNANDES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3191/011023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
21/23102001.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, licenciado
Ramiro Lima Enes, notário deste Cartório, compareceu como ou-
torgante Jorge Manuel Barroso Fernandes, casado com Elisabete
Maria Ribeiro Leites, no regime da comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Vila Chã, concelho de Vila do Conde, onde reside na
Rua da Caravela, 103, titular do bilhete de identidade n.º 9965294,
emitido em 31 de Agosto de 1998, pelos Serviços de Identificação
Civil do Porto, contribuinte fiscal n.º 19147373.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do aludido do-
cumento de identificação.

Declarou o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Construções � Jorge Barroso
Fernandes, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Caravela, 103, freguesia de Vila
Chã, concelho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio, que desde já fica
nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16790006

ADAZE � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3182/011019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/19102001.

Certifico que, por Maria Adelaide Moreira da Silva Azevedo, sol-
teira, maior, titular do bilhete de identidade n.º 6590957, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, em 18 de Novembro
de 1999, contribuinte fiscal n.º 161672043, residente na Avenida
do Padre Antunes de Azevedo, 255, Vilar, 4485-761 Vilar, Vila do
Conde, natural da freguesia de Lavra, concelho de Matosinhos, de
nacionalidade portuguesa, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ADAZE � Confecções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Padre Antunes de
Azevedo, 255, freguesia de Vilar, concelho de Vila do Conde.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de artigos em malha e
vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ela o decidir.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788281

MONSEGUR � MONTAGENS E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1457/930309; identificação de pessoa colectiva n.º 502946482;
data da apresentação: 26092001.

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

2 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791860

MONSEGUR � MONTAGENS E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1457/930309; identificação de pessoa colectiva n.º 502946482;
data da apresentação: 26092001.

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.

3 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791819

ANTÓNIO PACHECO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2841/010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505175029;
data da apresentação: 02102001.

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.

10 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16791967

AMPAFRANCE PORTUGAL � ARTIGOS PARA BÉBÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1477/930503; identificação de pessoa colectiva n.º 502027045;
data da apresentação: 03102001.

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.

12 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788184

CAETANO & REBELO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2404/990111; identificação de pessoa colectiva n.º 504473808;
data da apresentação: 08102001.

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

17 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788419

GEEC � RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2697/20000605; identificação de pessoa colectiva
n.º 502960558; data da apresentação: 09102001.

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.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788095

VALORMIL � COMÉRCIO POR GROSSO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2704/20000609; identificação de pessoa colectiva
n.º 505027631; data da apresentação: 09102001.

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.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788079

VILASER � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2414/990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504356062;
data da apresentação: 09102001.

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.

18 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788087

R. F. A. � RÁDIO FOZ DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 894/880502; identificação de pessoa colectiva n.º 501973222;
data da apresentação: 19102001.

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.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789903

DENTE NATURAL � LABORATÓRIO DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1734/950301; identificação de pessoa colectiva n.º 502486180;
data da apresentação: 19102001.

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

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789890

FERRAZ & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 274/770103; identificação de pessoa colectiva n.º 500602794;
data da apresentação: 18102001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16792009

VIAÇÃO COSTA & LINO (TRANSPORTES), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 73/490523; identificação de pessoa colectiva n.º 500297142;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrições n.os 11 e 12; nú-
meros e data das apresentações: 28, 29 e 30/25102001.

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

Cessação de funções dos membros de fiscalização: fiscal único �
Moreira, Valente & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas; suplente � Carlos de Jesus Pinto de Carvalho, por renún-
cia, em 26 de Setembro de 2001.

Designação de membros de fiscalização, em 29 de Setembro de
2001.

Período: quadriénio findo em 2003.
Fiscal único: Bernardes Sismeiro & Associados, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas, representada por Hermínio António
Paulos Afonso, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua
de 9 de Julho, 40-A, 8.º, habitação 7, Porto; suplente � José Perei-
ra Alves, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de Al-
fredo Keil, 257-A, 3.º, esquerdo, Porto

Projecto de cisão-fusão.
Modalidade: destaque de parte do património das sociedades

cindidas para o fundir na sociedade incorporante.
Entidades participantes:
Sociedade incorporante: Arriva Portugal � Transportes, L.da;
Sociedades cindidas: a própria sociedade, João Carlos Soares e Filhos

(Transportes), S. A., e AMI � Transportes, S. A.
Alterações projectadas na sociedade incorporante: o capital terá

um aumento de 400 euros.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098099

CENTRO DE BIOESTÉTICA MARIA JOSÉ RUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2204/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504035118;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/25102001.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado por
conversão de suprimentos e subscrito por ambos os sócios na pro-
porção das suas quotas.

Alterado: artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor nomi-
nal de 4750 euros, pertencente à sócia Maria José Correia Silva Rua,
e outra com o valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia Maria
de Lurdes Correia Borges da Silva.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098080

LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LÍGIA ANJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2308/980616; identificação de pessoa colectiva n.º 504179349;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/25102001.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado por
conversão de suprimentos e subscrito por ambos os sócios na pro-
porção das suas quotas.

Alterado: artigo 5.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor nomi-
nal de 3000 euros, pertencente à sócia Lígia Márcia Amorim Lopes
Anjo, e outra com o valor nominal de 2000 euros, pertencente ao
sócio Manuel de Sousa Lopes Anjo.

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

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788362

CARLOS AZEVEDO & ANTÓNIO AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2677/20000510; identificação de pessoa colectiva
n.º 504977164; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
13/29102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 2.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, representação e
distribuição de materiais e acessórios para a indústria, aparelhos de
corte e serralharia civil.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098137

CONSTRUÇÕES DIAS & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2388/981209; identificação de pessoa colectiva n.º 504473786;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 15/29102001.

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

Cessação de funções do gerente Manuel Monteiro, por renúncia,
em 25 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098145

SANÍSSIMO � DESINFECTANTES E DETERGENTES
DE HIGIENIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1783/950613; identificação de pessoa colectiva n.º 503435210;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 10 e 11/30102001.

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

Cessação de funções do gerente Adelino Manuel Brandão Gomes
Machado, por renúncia, em 18 de Outubro de 2001.

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 52 000 euros, após o reforço de 225 064$, realizado em
dinheiro e subscrito por ambos os sócios, em partes iguais.
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Alterado: artigo 5.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 52 000
euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
26 000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Liliana
Paula de Carvalho Bento Mendes e Luís Filipe Pinto Pereira.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098153

INÊS & VICTOR � CONFECÇÕES E MÁQUINAS
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3188/011022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/22102001.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Inês & Victor � Confecções
e Máquinas Têxteis, L.da, e tem a sua sede na Rua de Roma, 430,
Mindelo, concelho de Vila do Conde.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto confecções de outro vestuário exte-
rior em série, confecção de outros artigos e acessórios de vestuário,
comércio e reparação de máquinas para a indústria têxtil, máquinas
de costura e de tricotar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, perten-
cendo cada uma aos sócios Victor Manuel Pereira de Sousa e Inês
Manuela Ferreira da Costa.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos que vierem a ser deliberados em assembleia ge-
ral, e a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital até ao limite de 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a
cargo de ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes,
com dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer dos gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis e bens imóveis;
b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou esta-

belecimentos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos estra-

nhos ao seu objecto, designadamente fianças, abonações, letras de
favor e avales.

5 � A gerência fica desde já autorizada, mesmo antes do registo
definitivo do contrato, a praticar todos os actos necessários à sua
constituição, ao seu registo, instalação e a celebrar quaisquer negó-
cios jurídicos em nome da sociedade.

6 � Para os fins previstos no número anterior, poderá a gerên-
cia efectuar os levantamentos necessários na conta aberta em nome
da sociedade onde foi depositado o montante para a realização do
capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, a quem fica
reservado o direito de preferência.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos notifi-
cará a sociedade por escrito, com aviso de recepção, mencionando
e identificando o respectivo cessionário, bem como o preço ajus-
tado, o modo como ele será pago e todas as demais condições, para
efeitos da última parte do n.º 1 deste artigo.

3 � Nos 20 dias subsequentes à comunicação referida no número
anterior, a sociedade responderá igualmente por escrito, com aviso
de recepção, se pretende ou não optar.

ARTIGO 7.º

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

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota, seja qual for a forma

usada;
d) No caso de cessão de quota, sem cumprimento do disposto no

artigo 6.º;
e) Se o sócio proprietário infringir o artigo 180.º do Código das

Sociedades Comerciais;
f) Inabilitação ou interdição do sócio.
2 � O valor da aquisição da quota, no caso de a sociedade amor-

tizar, será o que resultar pelo último balanço aprovado.
3 � Aquele valor será pago em quatro prestações trimestrais,

consecutivas e iguais, sem direito a qualquer juro ou compensação.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados, depois de constituídas as reservas
previstas no Código das Sociedades Comerciais, terão a aplicação
que for determinada em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer dos sócios,
continuando com os seus herdeiros, devendo aqueles escolher, de
entre eles, um que a todos represente, enquanto a quota se mantiver
em comunhão hereditária.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos e
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, indi-
cando os assuntos a tratar, e dirigidas aos sócios com a antecedência
mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788303

JORGE MANUEL VILARINHO DE SOUSA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3186/011022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/22102001.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Manuel Vilarinho de Sousa,
Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua dos Emigrantes, 8, na freguesia
de Junqueira, do concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples decisão da gerência, a sede da sociedade pode ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma só quota do seu único sócio, Jorge
Manuel Vilarinho de Sousa.
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5.º

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

2 � Fica desde já designado gerente o sócio, Jorge Manuel Vila-
rinho de Sousa.

6.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares ao
capital, não podendo, no entanto, as prestações ser superiores, no
seu conjunto, ao décuplo do capital social.

7.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nos termos e condições a fixar em assembleia geral.

8.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade para a prossecução do objecto desta, nos termos do artigo 270.º-
-F do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789946

SÉRGIO MIGUEL DOS REIS CAMPOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3185/011022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/22102001.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Sérgio Miguel dos Reis Campos, So-
ciedade Unipessoal, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Rua do Padre da Agra, 122, na freguesia
de Rio Mau, do concelho de Vila do Conde.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma só quota de igual valor do seu único
sócio, Sérgio Miguel dos Reis Campos.

5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente.
2 � Fica desde já designado gerente o sócio, Sérgio Miguel dos

Reis Campos.
3 � É suficiente a intervenção de um gerente para obrigar a so-

ciedade.
6.º

O sócio pode fazer prestações suplementares ao capital, não po-
dendo, no entanto, as prestações ser superiores ao décuplo do capi-
tal social.

7.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade para a prossecução do objecto desta, nos termos do artigo 270.º-
-F do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789938

SÉRGIO MANUEL MOREIRA MARAFONA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3184/011022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/22102001.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Sérgio Manuel Moreira Marafona,
Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua da Independência da Guiné,
113, rés-do-chão, direito, na cidade de Vila do Conde.

2 � Por simples decisão da gerência, a sede da sociedade pode ser
transferida dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes.

3.º

A sociedade tem por objecto a pintura de construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por uma só quota do seu único sócio, Sérgio
Manuel Moreira Marafona.

5.º

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

2 � Fica desde já designado gerente o sócio, Sérgio Manuel Mo-
reira Marafona.

6.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares ao
capital, não podendo, no entanto, as prestações ser superiores, no
seu conjunto, ao décuplo do capital social.

7.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nos termos e condições a fixar em assembleia geral.

8.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade para a prossecução do objecto desta, nos termos do artigo 270.º-
-F do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16789920

A. M. P. � ARMAZENAMENTO DO PARQUET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2061/970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503842575;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/011105.

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

Aumento de capital de 29 672 300$ e redenominação deste com
alteração do contrato.

Alterado: artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 150 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal
de 75 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Joaquim
Vieira de Oliveira e Maria Alcinda Mansinho Botelho.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098900

SÉRGIO SIMÕES, NUNES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2384/981123; identificação de pessoa colectiva n.º 504278525;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 18/011105.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de gerente de Maria Adelaide Nunes da Con-
ceição Santos Sousa, por renúncia, em 22 de Junho de 2001.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098870

TRANSBUS � TRANSPORTES PÚBLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3177/011018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/18102001.

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

1.º

A sociedade é comercial e do tipo de sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma TRANSBUS � Transportes Públicos,
L.da

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Alecrim, 22, no lugar
de Caxinas, da freguesia e concelho de Vila do Conde.

2 � Por simples decisão da gerência, pode a sede ser transferida
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
serem criadas sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras for-
mas de representação no território nacional ou no estrangeiro.

4.º

A sociedade tem por objecto transportes públicos de passageiros
e agência de viagens e turismo.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros e corresponde à soma de três quotas, uma com o valor nomi-
nal de 80 000 euros, pertencente ao sócio José Carlos da Costa
Marques, e duas iguais com o valor nominal de 10 000 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Fernando Henrique
Martins Hintze Oliveira e Paulo Sérgio Martins Lopes.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e
fora dele, compete a um ou mais gerentes.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio José Carlos da Costa
Marques.

3 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos  é ne-
cessária e suficiente a intervenção do gerente designado ou de ou-
tros gerentes a designar em assembleia geral.

4 � A gerência poderá ainda comprar e vender veículos automó-
veis de e para a sociedade.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer até ao montante e nas condições deliberados em assembleia
geral.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital, até ao décuplo do capital social.

9.º

Na cessão onerosa de quotas, a sociedade em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo gozam do direito de preferência.

10.º

No caso de morte de um sócios, os seus herdeiros deverão nomear
um de entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a quo-
ta se mantiver indivisa.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14386569

MIGUEL & SANDRA, PÃO QUENTE E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3175/011018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/18102001.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel & Sandra, Pão Quente e
Cafetaria, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Bernardino Machado,
376, da cidade de Vila do Conde.

2 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação local, bem como transferir a sede para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem depen-
dência de autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a actividade de pão quente sem
fabrico e cafetaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000
euros, dividido em duas quotas iguais de 7500 euros cada uma, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Sandra Cristina Pinto Martins
Pacheco e Luís Miguel da Costa Pacheco.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 30 000 euros, desde que aprovadas pelos votos corres-
pondentes a todo o capital social, e os sócios poderão fazer supri-
mentos à sociedade, nos termos e condições a deliberar em assem-
bleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios, carecen-
do as demais do consentimento dos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, fica afecta a ambos os sócios, que desde já são nomeados
gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente e obrigatória a assinatura de ambos os gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência
comprar ou vender viaturas automóveis, dar ou tomar de arrenda-
mento quaisquer locais, adquirir ou alienar estabelecimentos comer-
ciais ou industriais, celebrar contratos de locação financeira, con-
fessar, transigir e desistir em juízo.

ARTIGO 7.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade nos casos
seguintes:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Se o sócio falecer ou for interditado, inabilitado ou declarado

falido ou insolvente;
c) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer forma re-

tirada da livre disponibilidade do seu titular;
d) Se o seu titular envolver a sociedade em actos ou contratos

estranhos ao objecto social, tais como letras de favor, fianças, abo-
nações e similares.

2 � O valor da quota a amortizar será o que resultar do último
balanço aprovado.

3 � O pagamento da amortização será efectuado em quatro pres-
tações anuais, vencendo-se a primeira no momento da amortiza-
ção.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outros prazos e formalidades.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 14386542
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SILVA & PONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3179/011019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/19102001.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Silva & Pontes, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Senhor dos Navegantes, 99, cave, do lugar de Caxinas,
da cidade de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de aluguer de máquinas
de videojogos e bilhares e aluguer de máquinas de diversão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, per-
tencentes uma a cada um dos sócios António de Oliveira e Silva e
Alcina da Silva Pontes.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de cinco vezes o capital social, desde que aprovadas pelos
votos correspondentes a todo o capital social, e os sócios poderão
fazer suprimentos à sociedade, nos termos e condições a deliberar
em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios, carecen-
do as demais do consentimento dos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, fica afecta a ambos os sócios, que desde já são nomeados
gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente e obrigatória a intervenção de qualquer dos gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência
comprar ou vender viaturas automóveis, dar ou tomar de arrenda-
mento quaisquer locais, adquirir ou alienar estabelecimentos comer-
ciais ou industriais, celebrar contratos de locação financeira, con-
fessar, transigir e desistir em juízo.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Se o sócio falecer ou for interditado, inabilitado ou declarado

falido ou insolvente;
c) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer forma re-

tirada da livre disponibilidade do seu titular;
d) Se o seu titular envolver a sociedade em actos ou contratos

estranhos ao objecto social, tais como letras de favor, fianças, abo-
nações e similares.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outros prazos e formalidades.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788249

TALHO RUBEN & MANUELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3180/011019; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/011019.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Talho Ruben & Manuela, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Alfredo Bastos, 309, do lugar de Caxinas,
da cidade de Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de talho e supermer-
cado e restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros,
dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, pertencentes
uma a cada um dos sócios Ruben Gonçalves Correia e Maria Manuela
da Costa Azevedo.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de cinco vezes o capital social, desde que aprovadas pelos
votos correspondentes a todo o capital social, e os sócios poderão
fazer suprimentos à sociedade, nos termos e condições a deliberar
em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios, care-
cendo as demais do consentimento dos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remune-
ração, fica afecta a ambos os sócios, que são desde já nomeados
gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura ou intervenção de qualquer um dos gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência
comprar ou vender viaturas automóveis, dar ou tomar de arrenda-
mento quaisquer locais, adquirir ou alienar estabelecimentos comer-
ciais ou industriais, celebrar contratos de locação financeira, con-
fessar, transigir e desistir em juízo.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Se o sócio falecer ou for interditado, inabilitado ou declarado

falido ou insolvente;
c) Se a quota for penhorada, arrestada ou, por qualquer forma,

retirada da livre disponibilidade do seu titular;
d) Se o seu titular envolver a sociedade em actos ou contratos

estranhos ao objecto social, tais como letras de favor, fianças, abo-
nações e similares.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outros prazos e formalidades.

Está conforme.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788257

ARVORESTORE � FORNECIMENTO DE ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3187/011022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/011022.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ARVORESTORE � For-
necimento de Estores, L.da, e tem a sua sede na Rua do Lou-
reiro, 708, freguesia de Árvore, concelho de Vila do Conde.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 301 � 31 de Dezembro de 2001 27 708-(465)

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fornecimento e colocação de todo
o tipo de estores, fornecimento e colocação de caixilharias para por-
tas e janelas, fornecimento de decorações interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3000 euros,
pertencendo ao sócio Nélson Nuno de Oliveira Ferreira, e outra de
2000 euros, pertencente à sócia Célia Susana Gomes Pereira.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos que vieram a ser deliberados em assembleia ge-
ral e a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital até ao limite de 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a
cargo de ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes,
com dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contrato
com a assinatura de qualquer um dos gerentes nomeados.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis e bens imóveis;
b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou esta-

belecimentos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos estra-

nhos ao seu objecto, designadamente em fianças, abonações, letras
de favor e avales.

5 � A gerência fica desde já autorizada, mesmo antes do registo
definitivo do contrato, a praticar todos os actos necessários à sua
constituição, ao seu registo, instalação e a celebrar quaisquer negó-
cios jurídicos em nome da sociedade.

6 � Para os fins previstos no número anterior, poderá a gerên-
cia efectuar os levantamentos necessários na conta aberta em nome
da sociedade onde foi depositado o montante para realização do
capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, a quem fica
reservado o direito de preferência.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos notifi-
cará a sociedade por escrito, com aviso de recepção, mencionando
e identificando o respectivo cessionário, bem como o preço ajus-
tado, o modo como ele será pago e todas as demais condições, para
efeitos da última parte do n.º 1 deste artigo.

3 � Nos 20 dias subsequentes à comunicação referida no número
anterior, a sociedade responderá igualmente por escrito, com aviso
de recepção, se pretende ou não optar.

ARTIGO 7.º

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

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota, seja qual for a forma

usada;
d) No caso de cessão de quota, sem cumprimento do disposto no

artigo 6.º;
e) Se o sócio proprietário infringir o artigo 180.º do Código das

Sociedades Comerciais.
f) Inabilitação ou interdição do sócio.
2 � O valor da aquisição da quota, no caso de a sociedade amor-

tizar, será o que resultar pelo último balanço aprovado.
3 � Aquele valor será pago em quatro prestações trimestrais,

consecutivas e iguais, sem direito a qualquer juro ou compensação.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de constituídas as
reservas previstas no Código das Sociedades Comerciais, terão a
aplicação que for determinada em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer dos sócios,
continuando com os seus herdeiros, devendo aqueles escolher de entre
eles um que a todos represente, enquanto a quota se mantiver em
comunhão hereditária.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos e
formalidades, serão convocados por meio de cartas registadas, indi-
cando os assuntos a tratar, e dirigidas aos sócios, com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.

Está conforme.

29 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788290

ARDEPUBLICIDADE � AURÉLIO & RUI, DESIGN
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3190/011023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
20/011023.

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

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma ARDEPUBLICIDADE � Auré-
lio & Rui, Design e Publicidade, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Santo Amaro, 147, rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Vila
do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como poderão ser criadas sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, em qualquer
parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o projecto de suportes publicitários,
design de objectos e criação de imagem publicitária.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nominal
de 2500 euros cada, pertencendo uma ao sócio José Aurélio Alves
Pinheiro Garcia Fernandes e a outra ao sócio Rui Tiago Loja Mota.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares de capital

Mediante deliberação unânime da assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até ao dobro
do capital social.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade compete a dois gerentes, designados
em assembleia geral.

2 � São desde já designados gerentes os sócios José Aurélio Al-
ves Pinheiro Garcia Fernandes e Rui Tiago Loja Mota.

ARTIGO 6.º

Poderes de gerência

1 � Podem os gerentes, sem dependência de autorização de qual-
quer outro órgão:

a) Constituir mandatários da sociedade para actos certos e deter-
minados;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele;
c) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis e imóveis, bem

como tomar ou dar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais
ou estabelecimentos;
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d) Subscrever contratos de locação financeira, leasing ou aluguer
de longa duração.

2 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em letras de favor, fianças, abonações ou outros actos alheios à
sociedade, sob pena de ressarcimento da sociedade de todos os pre-
juízos que dai lhe advenham.

ARTIGO 7.º

Vinculação da sociedade

A sociedade vincula-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes, bastando, contudo, a assina-

tura de um só, nos actos de mero expediente;
b) Pela assinatura de procuradores especialmente constituídos

dentro dos limites da respectiva procuração.

ARTIGO 8.º

Transmissão de quotas

1 � A cessão de quotas depende de consentimento da sociedade,
a não ser que se trate de cessão entre cônjuges, entre ascendentes e
descendentes ou entre sócios.

2 � Por falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sobrevivos e com os herdeiros do sócio falecido, que desig-
narão um de entre eles que a todos represente, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

Amortização das quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, sempre que
ocorra alguma das seguintes circunstâncias:

a) Se for decretada a interdição ou inabilitação do seu titular por
sentença transitada em julgado;

b) Quando a quota tenha sido penhorada, arrestada, arrolada ou,
por qualquer outra forma, apreendida judicialmente sem que o seu
titular tenha deduzido oposição procedente;

c) Quando qualquer sócio envolver os bens sociais em negócios
estranhos ao objecto social ou aos interesses da sociedade;

d) Quando qualquer sócio deixe de cumprir ostensivamente as
obrigações que para ele resultem deste pacto;

e) Quando a quota seja adjudicada, total ou parcialmente, ao côn-
juge de um dos sócios em processo de divórcio, separação judicial de
pessoas e bens ou separação de bens por acordo ou sentença transi-
tada em julgado;

2 � A contrapartida da amortização será a legalmente prevista,
com excepção das hipóteses vertidas nas alíneas e) e d) do número
anterior, em que a contrapartida da amortização será o valor nomi-
nal da quota.

Está conforme.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788320

CONSTRUÇÕES MANUEL GOMES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3199/011029; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/011029.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Construções Manuel
Gomes da Silva, L.da, e tem a sua sede na Rua da Estrada Velha, 764,
da freguesia de Mindelo, do concelho de Vila do Conde.

2 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação local, bem como transferir a sede para outro local
do mesmo concelho ou de concelho limítrofe, sem dependência de
autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a actividade de construção e repa-
ração de edifícios e acabamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, perten-

centes uma a cada um dos sócios Manuel Gomes da Silva e Maria
Jacinta Ferreira Ramos.

ARTIGO 4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios, carecen-
do as demais do consentimento da sociedade, sendo reservado o di-
reito de preferência aos sócios não cedentes, em primeiro lugar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade compete aos sócios ou a estranhos
à sociedade, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Gomes da
Silva, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos, bem como para a representar em
juízo e fora dele, activa e passivamente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar ou vender viaturas automóveis e celebrar contratos

de locação financeira;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais.
4 � A gerência poderá constituir mandatários da sociedade para

a prática de determinados actos ou categoria de actos.
5 � Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade

em quaisquer actos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em fianças, abonações, letras de favor e outras semelhantes.

ARTIGO 6.º

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

a) Por morte ou interdição do respectivo titular;
b) No caso de a quota ter sido penhorada, arrestada ou, por algum

modo, envolvida em outro procedimento judicial que não seja o de
inventário, ou estiver para se proceder à sua arrematação ou venda
judicial;

c) Quando qualquer sócio der em penhor a sua quota ou, por qual-
quer outra forma, obrigar a sociedade sem autorização da mesma;

d) Por falência do respectivo titular.
2 � A amortização da quota terá como contrapartida o valor de

um balanço efectuado especialmente para esse efeito.

ARTIGO 7.º

No caso de morte de um sócio a sociedade continua com os her-
deiros do falecido, mas estes podem pedir a amortização da quota,
aplicando-se o disposto no artigo 1021.º do Código Civil.

ARTIGO 8.º

1 � Os lucros líquidos de cada exercício, tal como resultam das
contas aprovadas, terão a seguinte aplicação:

a) Constituição ou reintegração da reserva legal;
b) Constituição ou reforço sem limite de outros fundos de reserva

que a assembleia geral delibere, por simples maioria, constituir ou
reforçar;

c) Distribuição do remanescente, se o houver, pelos sócios, a tí-
tulo de dividendos.

2 � Poderão ser feitos aos sócios adiantamentos sobre lucros no
decurso do exercício social, nos termos da lei.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outros prazos e formalidades.

Está conforme.

5 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098129

PURO ABSTRACTO � DESIGN E ARQUITECTURA
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3197/011026; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/011026.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Tipo e firma

1 � Esta sociedade por quotas adopta a firma Puro Abstracto �
Design e Arquitectura de Interiores, L.da

2 � A sociedade inicia a sua actividade a partir de hoje, devendo
os respectivos negócios entre esta data e o registo definitivo do
contrato de sociedade serem expressamente condicionados ao registo
dela e à assunção para esta dos respectivos efeitos.

ARTIGO 2.º

Sede

A sede social é na Rua do 5 de Outubro, 266, da freguesia de Vila
do Conde, do concelho de Vila do Conde, distrito do Porto, ficando
a gerência desde já autorizada a transferi-la para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como a criar
ou extinguir, em território nacional e estrangeiro, agências, filiais,
delegações ou quaisquer outras formas de representação da sociedade.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o desenho, fabrico e comercializa-
ção de objectos de design, concepção e execução de projectos de
arquitectura de interiores, representação de marcas nacionais e es-
trangeiras, comercialização de produtos informáticos.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é no valor de 5000 euros, dividido em duas quo-
tas: uma no valor nominal de 3000 euros, pertencente a João An-
tónio Laranja Pontes Queirós, e uma quota no valor nominal de
2000 euros, pertencente a Rita Mafalda Castro Solla Soares Mou-
rão.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante do capital social, sendo a obrigação de
cada sócio proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � As cessões de quotas dependem sempre do consentimento da
sociedade, independentemente da qualidade do cessionário, sendo
exigida deliberação unânime dos sócios.

2 � Para efeitos da aplicação do artigo anterior, gozam de di-
reito de preferência a sociedade e, na sua renúncia, os sócios.

3 � Caso seja exercido o direito de preferência previsto na parte
final do parágrafo anterior, a quota a ceder será paga pelo valor que
resultar do último balanço aprovado.

4 � A cessão de quotas será precedida de uma assembleia geral
para o efeito convocada, mediante o envio aos sócios de carta re-
gistada, com a antecedência mínima de 15 dias.

5 � A ausência de sócio ou seu representante na assembleia geral
é tida, para quaisquer efeitos, como renúncia ao exercício do direito
de preferência.

ARTIGO 7.º

Transmissão de quotas

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os her-
deiros do falecido, o interdito ou inabilitado legalmente representa-
do, devendo aqueles nomear um de entre si que a todos represente
na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Amortização da quota

A sociedade poderá amortizar quotas, nas seguintes hipóteses:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando ocorra sentença ou acordo em processo de divórcio ou

de separação judicial de pessoas e bens e desde que a quota seja ad-
judicada, total ou parcialmente, a cônjuge de um dos sócios;

c) No caso da quota ser alvo de qualquer procedimento judicial;
d) Desde que qualquer sócio, culposa e deliberadamente, prejudi-

que os interesses da sociedade.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pela gerência.

2 �A gerência social, dispensada de caução, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos
sócios João António Laranja Pontes Queirós e Rita Mafalda Castro
Solla Soares Mourão.

3 � O período de duração da gerência será de três anos.
4 � A eleição de novos gerentes far-se-á em assembleia geral,

para o efeito reunida, podendo a gerência ser entregue a terceiro,
não sócio.

ARTIGO 10.º

Vinculação da sociedade

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

ARTIGO 11.º

Omissão

Em tudo o que não estiver previsto no presente contrato de so-
ciedade será aplicável o disposto no Código das Sociedades Comer-
ciais e demais legislação subsidiária.

Está conforme.

21 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098102

MADEITEKA � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2543/990921; identificação de pessoa colectiva n.º 504500104;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/011025.

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

Alteração do contrato, quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com dispensa de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos
sócios Maria da Conceição Oliveira Barbosa e Luís Miguel Maga-
lhães Mendes dos Santos, que desde já são nomeados gerentes, sendo
suficiente a assinatura de qualquer um deles para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme.

2 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788354

EVERYPRINTER � EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3172/011011; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/011011.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação EVERYPRINTER �
Edições, L.da, com sede na Rua de São Bento, 90, desta cidade de
Vila do Conde, e o seu início conta-se a partir desta data.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, delegações ou outras formas locais de
representação social, em qualquer parte do território nacional ou
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a edição de livros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em quatro quotas, sendo, duas iguais de 1500
euros cada uma, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios
António Manuel Santos Costa e Maria Helena Pereira Ramos, e duas
quotas de 1000 euros cada uma, pertencentes cada uma dela a cada
um dos sócios Emídio Miguel Ramos da Costa e João Pedro Ramos
da Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Maria Helena
Pereira Ramos e Emídio Miguel Ramos da Costa, que desde já são
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes ora nomeados.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente per-
mitida entre sócios, mas a favor de estranhos é necessário o con-
sentimento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência,
em segundo lugar, e aos sócios não cedentes, em primeiro lugar.

ARTIGO 6.º

Fica vedado aos sócios e aos gerentes obrigar a sociedade em ne-
gócios estranhos ao objecto social, nomeadamente em fianças, abo-
nações e letras de favor.

ARTIGO 7.º

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

a) Quando uma quota seja cedida sem o consentimento da socie-
dade, nos casos em que dele careça;

b) Quando a quota tenha sido penhorada, arrestada, arrolada ou
por qualquer outra forma, apreendida judicialmente sem que o seu
titular tenha deduzido oposição procedente;

c) Quando qualquer sócio envolver os bens sociais em negócios
estranhos ao objecto social ou aos interesses da sociedade;

d) Quando qualquer sócio deixe de cumprir ostensivamente as
obrigações que para ele resultem deste pacto ou da lei;

e) Por divórcio ou separação de bens, de qualquer sócio, quando a
respectiva quota for adjudicada a quem dela não for titular.

2 � A contrapartida da amortização será correspondente ao va-
lor determinado pelo último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

Por falecimento de qualquer sócio, os herdeiros far-se-ão repre-
sentar na sociedade por um deles, até à partilha da respectiva quota.
Os sócios sobrevivos poderão amortizar, se assim o pretenderem a
quota do sócio falecido, sendo elaborado para tal, balanço reportado
à data do respectivo óbito.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias.

Está conforme.

22 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788508

COFRISOL � SOCIEDADE COMERCIAL
E FRIGORÍFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 147/690611; identificação de pessoa colectiva n.º 500066280;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/011004.

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

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do
contrato.

Capital: 149 640 euros, após o reforço de 0,64 euros, realizado
em dinheiro e subscrito por ambos os sócios na proporção das suas
quotas.

Alterado o artigo 3.º, o qual fica com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 149 640 euros, inteiramente realizado em
dinheiro e representado por duas quotas iguais de 74 820 euros cada,
uma de cada sócio.

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

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16788044

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FARIATO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1560/931207; identificação de pessoa colectiva n.º 503097900;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790316

ANTÓNIO SANTOS PALMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 176/711220; identificação de pessoa colectiva n.º 500026394;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790324

TÁXIS SILVA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2219/980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504057790;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790332

IMPRENSA � CONSTRUÇÕES ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1950/960722; identificação de pessoa colectiva n.º 501311696;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790286

LNV � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2481/990527; identificação de pessoa colectiva n.º 504661280;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790294
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POLISVILA DO CONDE, SOCIEDADE
PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS

EM VILA DO CONDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2820/001227; data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

3 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790243

INTERGENE � MEDICINA INTERNA E GENÉTICA
DA REPRODUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2002/961114; identificação de pessoa colectiva n.º 503767263;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

3 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790251

CONFECÇÕES R & H, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1799; identificação de pessoa colectiva n.º 503471372; data
da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790278

ROTTENAV � COZINHAS E COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2670/000428; identificação de pessoa colectiva n.º 504766775;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790260

CELESTE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2200/980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504035207;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

3 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790219

CARLOS BARROS LARANJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 614/830214; identificação de pessoa colectiva n.º 501366610;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

3 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
15744647

ARCOS & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 400/790611; identificação de pessoa colectiva n.º 500864853;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

3 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
15744655

VENTURA & FILHOS � CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2257/980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504108077;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790359

LOURENÇO DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1699/950102; identificação de pessoa colectiva n.º 503320838;
data da apresentação: 010829.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
15745287

ADELAIDE DE SOUSA PINTO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 185/720707; identificação de pessoa colectiva n.º 500008990;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790448

LENOX � PORTUGUESA, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1587/940307; identificação de pessoa colectiva n.º 502367369;
data da apresentação: 011023.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

31 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16098048

GUEDES & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2767/001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505023920;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790413
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J. A. NUNES, RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2787/001110; identificação de pessoa colectiva n.º 505043734;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790421

WIDA PORTUGUESA � INDÚSTRIA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1201/910618; identificação de pessoa colectiva n.º 502051949;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790430

IRMÃOS DA SILVA NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1681/941108; identificação de pessoa colectiva n.º 503291447;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790367

JOFE � COMERCIALIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE CAIXILHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2110/970626; identificação de pessoa colectiva n.º 503905097;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
15743039

TRACTORAVE � MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 517/810924; identificação de pessoa colectiva n.º 500206140;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
15744396

METALÚRGICA ARVORENSE, SOCIEDADE
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 132/681012; identificação de pessoa colectiva n.º 500191972;
data da apresentação: 010628.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

10 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16792599

FRAVILAR 144 � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2302/980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504158988;
data da apresentação: 010628.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

2 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
14348705

ROCHA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1301/920330; identificação de pessoa colectiva n.º 502736445;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790375

MÓVEIS FONSECA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1562/931203; identificação de pessoa colectiva n.º 503097918;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790383

RESTAURANTE MANJAR DA AREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1797/950804; identificação de pessoa colectiva n.º 503465755;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
1999.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790391

EMANUEL & VIEIRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2266/980406; identificação de pessoa colectiva n.º 504122681;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790405

CLÍNICA MÉDICO-CIRÚRGICA DAS CAXINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1241/910226; identificação de pessoa colectiva n.º 502506717;
data da apresentação: 011004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
16790340
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SERRALHARIA JOFEBAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 818/870205; identificação de pessoa colectiva n.º 501786724;
data da apresentação: 010629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos relativos à prestação de contas do ano de 2000.

4 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
15743020

CONFECÇÕES OLÍVIA & LEONOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3141/010917; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/010917.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Olívia & Leonor,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Agra Longa, 45, freguesia e conce-
lho de Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção de vestuário
em série.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 16792793

EMANUEL PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3190/010917; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/010917.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Emanuel Pereira, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua dos Mariantes, 72, freguesia e concelho de
Vila do Conde.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de máquinas de costura, pe-
ças e assistência técnica.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução
do objecto social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 16792769

JOÃO PACHECO DE AMORIM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3139/010914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
24/010914.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Pacheco de Amorim, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Artur da Cunha Araújo, 135,
rés-do-chão, freguesia de Vila do Conde, concelho de Vila do Conde.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o ensino e formação de disciplinas
jurídicas e outras em faculdades de direito e outros centros e âmbi-
tos. Consultas escritas a sociedades e escritórios de advogados, em
complemento da actividade docente em faculdades de direito. As-
sessoria e consultoria em ciências da administração a entidades pú-
blicas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade, pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução
do objecto social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 16792750
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CONSTRUÇÕES VALE & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3144/010919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/010919.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Vale & Amorim, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Rua do Bairro Novo, 113, da freguesia
de Touguinho, do concelho de Vila do Conde, podendo a gerência,
sem consentimento de outros órgãos, transferi-la para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou estrangeiro.

3.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de construção ci-
vil e obras públicas, reparações de edifícios e estucagem.

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito, é de 10 000 euros
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 5000 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Carlos Alberto Pereira do Vale e
Jorge Manuel de Freitas Amorim.

2 � O capital social encontra-se realizado quanto a metade, ou
sejam, 5000 euros, devendo o restante de igual valor ser realizado
no prazo de um ano a contar desta data.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a fixar em assembleia geral.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares ao ca-
pital até ao décuplo do capital social

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos sócios Carlos Alberto Pereira Vale e Jorge Manuel de Freitas
Amorim, desde já designados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes designados.

8.º

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

9.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a favor
de estranhos depende do consentimento da sociedade, gozando os
sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo lugar, do di-
reito de preferência.

10.º

É permitida a participação da sociedade em participações como
sócia de responsabilidade ilimitada ou de participações em socieda-
des com objecto diferente do da sociedade, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

11.º

A sociedade poderá amortizar quotas dos sócios, nos seguintes
casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique arre-

matação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

foi adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da
sua quota depois de os sócios ou a sociedade terem declarado prefe-
rir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 9.º

12.º

A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos nas
alíneas b), c) e d) do artigo anterior, se a lei não dispuser de outro
modo, será igual ao valor da quota segundo o último balanço legal-
mente aprovado.

Está conforme.

19 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 16792505

D. R. D. � DOENÇAS RENAIS E DIÁLISE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1430/930128; identificação de pessoa colectiva n.º 501485180;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 24; números
e data das apresentações: 10 e 11/010918.

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

1) Cessação de funções de gerência de Manuel Fernando da Costa
Almeida, por renúncia, em 20 de Junho de 2001.

2) Designação de gerência de César Manuel dos Santos Silva, em
20 de Junho de 2001.

Está conforme.

18 de Junho de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.)
16792483

GARRIDO � REPARAÇÃO E MONTAGEM
DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3143/010918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/010918.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GARRIDO � Reparação e Mon-
tagem de Máquinas de Construção Civil, L.da, e tem a sua sede na
Rua Nova, 156, lugar de Areia, da freguesia de Árvore, deste conce-
lho de Vila do Conde.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe.

3 � A gerência poderá livremente criar sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação que os negócios justifiquem,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a reparação, montagem e comercia-
lização de máquinas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de 2500 cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Cristina Maria Faria Pal-
meira Garrido e Manuel da Silva Garrido.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao limite global do capital social, desde que assim o deliberem, por
unanimidade, todos os sócios.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a
favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade.
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ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, e a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo
do sócio Manuel da Silva Garrido, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura  do gerente nomeado.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar e vender viaturas automóveis, assim como tomar de arren-
damento ou trespasse quaisquer locais ou estabelecimentos, bem como
celebrar contratos de locação financeira.

4 � Fica absolutamente interdito aos gerentes assumirem em
nome da sociedade quaisquer actos e contratos alheios ao objecto e
interesses sociais, nomeadamente em fianças, abonações, avales ou
letras de favor.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento ou outra forma de apreensão

judicial da quota;
c) Se for decretada a interdição ou inabilitação do seu titular por

sentença transitada em julgado;
d) Se houver exclusão de sócios, prevendo desde já, como funda-

mento para a exclusão de sócio, o comportamento daquele que cau-
sar prejuízo à sociedade.

2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-
tização é no caso da alínea a), o valor acordado entre as partes, no
caso da alínea c), o valor apurado tendo por base o património so-
cial líquido; no caso da alínea b), o resultado apurado do último ba-
lanço aprovado, e no caso da alínea d), o respectivo valor nominal.

3 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, basea-
da na verificação dos pressupostos legais e contratuais e torna-se
eficaz mediante comunicação dirigida aos sócios por ela afectada.

4 �  A deliberação deve ser tomada no prazo de 60 dias a contar
do conhecimento, por algum gerente, do facto que permita a amor-
tização.

5 � O pagamento da contrapartida é feito, salvo deliberação ou
disposição em contrário, em quatro prestações semestrais, iguais e
sucessivas, sem acréscimo de juros ou encargos, vencendo-se a pri-
meira 30 dias após a deliberação.

6 � No caso de a sociedade não autorizar a cessão de quota a
estranhos, obriga-se a amortizar a quota do sócio que pretenda
afastar-se da sociedade, pelo último balanço apurado.

ARTIGO 8.º

Por morte de qualquer sócio a sociedade continuará com os
sobrevivos e os herdeiros do falecido, os quais na hipótese de plura-
lidade, nomearão um entre si que a todos represente.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, expedidas com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 16792815

ANTÓNIA VILAS BOAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3142/010918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/010918.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Antónia Vilas Boas, L.da, e tem
a sua sede na Avenida do Coronel Aires Martins, 3, rés-do-chão,
lugar de Areia, da freguesia de Árvore, deste concelho de Vila do
Conde.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe.

3 � A gerência poderá livremente criar sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação que os negócios justifiquem,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de café, snack-bar,
gelataria e venda de jornais e revistas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de 2500 cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Pereira Vilas Boas e
Maria Antónia Ramos Moreira da Silva Vilas Boas.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao limite global do capital social, desde que assim o deliberem, por
unanimidade, todos os sócios.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, mas a
favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, e a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo
de ambos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a assinatura  de qualquer um dos gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar e vender viaturas automóveis, assim como tomar de arren-
damento ou trespasse quaisquer locais ou estabelecimentos, bem como
celebrar contratos de locação financeira.

4 � Fica absolutamente interdito aos gerentes assumirem em
nome da sociedade, quaisquer actos e contratos alheios ao objecto e
interesses sociais, nomeadamente em fianças, abonações, avales ou
letras de favor.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento ou outra forma de apreensão

judicial da quota;
c) Se for decretada a interdição ou inabilitação do seu titular, por

sentença transitada em julgado;
d) Se houver exclusão de sócios, prevendo desde já, como funda-

mento para a exclusão de sócio, o comportamento daquele que cau-
sar prejuízo à sociedade.

2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da
amortização é no caso da alínea a), o valor acordado entre as
partes; no caso da alínea c), o valor apurado tendo por base o
património social líquido; no caso da alínea b), o resultado apu-
rado do último balanço aprovado, e no caso da alínea d), o res-
pectivo valor nominal.

3 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, baseada
na verificação dos pressupostos legais e contratuais e torna-se efi-
caz mediante comunicação dirigida aos sócios por ela afectada.

4 �  A deliberação deve ser tomada no prazo de 60 dias a contar
do conhecimento, por algum gerente, do facto que permita a amor-
tização.

5 � O pagamento da contrapartida é feito, salvo deliberação ou
disposição em contrário, em quatro prestações semestrais, iguais e
sucessivas, sem acréscimo de juros ou encargos, vencendo-se a pri-
meira 30 dias após a deliberação.

6 � No caso de a sociedade não autorizar a cessão de quota a
estranhos, obriga-se a amortizar a quota do sócio que pretenda
afastar-se da sociedade, pelo último balanço apurado.

ARTIGO 8.º

Por morte de qualquer sócio a sociedade continuará com os
sobrevivos e os herdeiros do falecido, os quais na hipótese de plura-
lidade, nomearão um entre si que a todos represente.
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ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, expedidas com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.

Está conforme.

18 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 16792807

ANTÓNIO FERNANDO COSTA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3138/010914; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
23/010914.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Fernando Costa Silva, L.da,
com sede na Rua do Ramil, 259, freguesia de Aveleda, concelho de
Vila do Conde.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em trabalhos de carpintaria, marcenaria e
fabrico de móveis de cozinha por medida.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócios António Fernando da Costa Silva,
e outra do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Maria
Alice dos Santos Ribeiro.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios 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.

Está conforme.

14 de Setembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 16792742

PINTO PEREIRA & PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3200/011030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/011030.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pinto Pereira & Prata, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede social na Rua de Sagres, 381, freguesia
de Mindelo, concelho de Vila do Conde.

ARTIGO 3.º

A gerência pode mudar a sua sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes e pode criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou estrangeiro, sem necessidade do consentimento da as-
sembleia geral.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de acaba-
mento de apoio à construção civil, nomeadamente revestimento de
pavimentos e paredes. Assistência técnica. Comércio, importação,
exportação e representações de produtos diversos, nomeadamente
material e equipamentos para construção civil.

ARTIGO 5.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e comporta quatro quotas, sendo: duas no valor nominal de
2250 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Alberto
Miguel de Sá e Meneses Pinto Pereira e José António Prata
Martingo, e duas no valor nominal de 250 euros cada, que perten-
cem aos sócios Francisco José Lemos Lopes e José Manuel da Costa
Ferreira Lemos, uma para cada um.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao dobro do capital social.

§ único. Todos os sócios ficam vinculados a entrar com iguais
montantes.

2 � A sociedade poderá estipular com os sócios contratos de
suprimento, nos termos e condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, mesmo entre sócios, depende
do prévio consentimento da sociedade tomado por maioria de três
quartos dos votos correspondentes ao capital social e, em caso de
consentimento, os sócios José António Prata Martingo e Alberto
Miguel de Sá e Meneses Pinto Pereira, têm, em primeiro lugar, o
direito de preferência, e os outros sócios, em segundo lugar.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios José António Prata
Martingo e Alberto Miguel de Sá e Meneses Pinto Pereira, sendo
suficiente a assinatura de um destes para obrigar a sociedade valida-
mente em todos os seus actos.

2 � Aos sócios José António Prata Martingo e Alberto Miguel
de Sá e Meneses Pinto Pereira é conferida a gerência por direito
especial, sendo, pois, necessário o seu consentimento para a desti-
tuição extrajudicial dessas funções.

ARTIGO 9.º

A gerência poderá nomear procuradores ou mandatários da socie-
dade para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
nos termos do disposto no artigo 252.º, n.º 6, do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos de
morte, interdição, inabilitação, falência ou insolvência do sócio,
tendo igual direito no caso de qualquer quota ser penhorada, arro-
lada ou arrestada.

2 � O preço da amortização será o correspondente ao valor
nominal ou aquele que for encontrado através da indicação de um
revisor oficial de contas ou de um técnico oficial de contas.

3 � O pagamento será efectuado em três prestações iguais com
vencimentos a 6, 12 e 18 meses após decisão de amortização.

4 � A quota amortizada  figurará no balanço como tal, podendo,
porém, os sócios deliberar, nos termos legais, a redução do capital
social ou o aumento do valor das restantes quotas ou, ainda, a cria-
ção de uma ou mais quotas de valor nominal compatível, para alie-
nação a sócios ou a terceiros.
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ARTIGO 11.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas, quando for o caso
disso, pelos gerentes, por meio de carta com aviso de recepção, di-
rigida aos sócios e com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � A assembleia geral só poderá deliberar validamente com a
participação conjunta dos dois sócios que representam a maioria do
capital social.

3 � A subscrição ou aquisição, alienação ou oneração qualquer
participação social, dependerá sempre, por direito especial, do voto
favorável dos sócios José António Prata Martingo e Alberto Miguel
de Sá e Meneses Pinto Pereira.

ARTIGO 12.º

As deliberações sobre alterações deste contrato, inclusive para
efeitos de fusão, cisão e transformação, dependerão sempre, por
direito especial, do consentimento dos sócios citados no artigo an-
terior.

ARTIGO 13.º

Anualmente será feito balanço, com referência a 31 de Dezem-
bro, e os lucros, depois de deduzida a percentagem destinada à cons-
tituição da reserva legal, serão distribuídos pelos sócios na propor-
ção das suas entradas, podendo, no entanto, ser-lhes dado outro
destino, se assim for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Dissolvendo-se a sociedade, por qualquer motivo legal, serão li-
quidatários os sócios que procederão à liquidação, conforme acorda-
rem entre si.

ARTIGO 15.º

A deliberação da dissolução será tomada por maioria legal, depen-
dendo ainda dos votos favoráveis dos sócios José António Prata
Martingo e Alberto Miguel de Sá e Meneses Pinto Pereira.

Está conforme.

7 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 16098790

SANTARÉM

BENAVENTE

PANIFICADORA DE SANTO ESTÊVÃO DE BENAVENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 9/
660416; identificação de pessoa colectiva n.º 500211000; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 3/001018.

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

Inscrição n.º 16, apresentação n.º 3, de 18 de Outubro de 2001.
Designação de gerentes para o ano de 2000, de José Carlos Pires

de Matos, Guilhermina Luísa Oliveira Correia Mendes e Joaquim José
Duarte de Moura, por deliberação de 8 de Agosto de 2000.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � Anabela Gomes Lopes. 13108409

PANIFICADORA DE SANTO ESTEVÃO DE BENAVENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 9/
660416; identificação de pessoa colectiva n.º 500211000; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 3/980402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 14, apresentação n.º 3 de 2 de Abril de 1998.
Designação da gerência para o ano de 1998: Guilhermina Luísa

Oliveira Correia Mendes e José Carlos Pires de Matos, residentes
em Santo Estevão, e José António Nogueira Ganhão, residente na
Avenida de D. José I, 61, 3.º, direito, Reboleira, Amadora, em 31 de
Janeiro de 1998.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � Anabela Gomes Lopes. 06108253

CARTAXO

LR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1408/
981123; identificação de pessoa colectiva n.º 504358065; data da
apresentação: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas,
relativa ao exercício do ano de 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048113

LIBÉRIO & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 620/
030293; identificação de pessoa colectiva n.º 501717684; data da
apresentação: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas,
relativa ao exercício do ano de 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048105

ALVES & SILVA � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1055/
930324; identificação de pessoa colectiva n.º 502962496; data da
apresentação: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas,
relativa ao exercício do ano de 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048091

SOCIEDADE LIMPEZAS AMENDOEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1460/
991018; identificação de pessoa colectiva n.º 504655680; data da
apresentação: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas,
relativa ao exercício do ano de 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048083

TRANSTEVEL � TRANSPORTES DE PONTÉVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1447/
990721; identificação de pessoa colectiva n.º 504570587; data da
apresentação: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas,
relativa ao exercício do ano de 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048075

SIGIRIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1382/
980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504161610; data da
apresentação: 010702.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 301 � 31 de Dezembro de 200127 708-(476)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas,
relativa ao exercício do ano de 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048059

ALMEIDA & SOBREIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1363/
980225; identificação de pessoa colectiva n.º 504107810; data da
apresentação: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas,
relativa ao exercício do ano de 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048040

QUINTA DA CRISTINA & NUNO ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1513/
001016; identificação de pessoa colectiva n.º 505766640; data da
apresentação: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas,
relativa ao exercício do ano de 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048032

BATISTA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 599/
860108; identificação de pessoa colectiva n.º 501591494; data da
apresentação: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas,
relativa ao exercício do ano de 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15519317

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA ARAMENHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 669/
870814; identificação de pessoa colectiva n.º 501880879; data da
apresentação: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas,
relativa ao exercício do ano de 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
15519295

OURICARNES � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 779/
890721; identificação de pessoa colectiva n.º 502213000; data da
apresentação: 010702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas,
relativa ao exercício do ano de 2000.

27 de Outubro de 2001. � O Conservador, Serafim Froufe.
16048016

CONSTÂNCIA

DINIS & DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 81/
970418; identificação de pessoa colectiva n.º 503857564; data da
apresentação: 010627.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Berta Pombo
Baptista. 10370536

OS FALCÕES, HOTELARIA E TURISMO
DE HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 40/
930422; identificação de pessoa colectiva n.º 502020040; data da
apresentação: 010702.

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Berta Pombo
Baptista. 10370382

MONTALMAT � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 84/
970806; identificação de pessoa colectiva n.º 503950025; data da
apresentação: 010627.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Berta Pombo
Baptista. 10370498

TIMBERTEC � TECNOLOGIAS FLORESTAIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula
n.º 112/990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504452932;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 2 e 4/011018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos:

a) Cessação de funções de gerente Zeferino Manuel Baptista Sea-
bra Pereira, em 24 de Setembro de 2001, por renúncia.

Por escritura de 24 de Setembro de 2001, foi feita a transforma-
ção de sociedade por quotas em sociedade unipessoal por quotas,
tendo sido alterados todos os artigos, os quais passam a ter a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TIMBERTEC � Tecnologias
Florestais, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Quinta do
Pinhal d�El Rei, freguesia e conselho de Constância.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais
e outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de sil-
vicultura e exploração florestal. Aquisição, comercialização de ma-
terial lenhoso. Aquisição e comercialização de equipamentos e ma-
teriais complementares relacionados com a exploração florestal e
silvicultura.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com o objecto diferente 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
2 004 820$ e corresponde a duas quotas de 1 002 410$ da sócia
MECFLOR � Mecanização Florestal, L.da
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2 � A sócia poderá efectuar prestações suplementares à socie-
dade em montante igual a 20 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada de
caução e remunerada ou não, conforme for deliberado por decisão
do sócio único, fica afecta a um ou mais gerentes, ficando desde já
designados gerentes João Carlos Baptista Pereira e Luís António da
Costa Lopes Rodrigues.

2 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de dois geren-
tes.

ARTIGO 5.º

A única sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

Por deliberação da sócia podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Ascenso Rodrigues Tapadas. 10370439

TIMBERTEC � TECNOLOGIAS FLORESTAIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 112/
990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504452932; data da
apresentação: 010628.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Berta Pombo
Baptista. 10370471

I. P. L. � INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE PAPEL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 88/
971017; identificação de pessoa colectiva n.º 503565125; data da
apresentação: 010625.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Berta Pombo
Baptista. 10370501

EMPEX � EMPRESA PORTUGUESA DE EXPLORAÇÃO
FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 85/
970915; identificação de pessoa colectiva n.º 503949990; data da
apresentação: 010628.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Berta Pombo
Baptista. 01037048

NOGUEIRA & FILHA � PRODUÇÃO ALIMENTAR
E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 114/
991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504756729; data da
apresentação: 010710.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Berta Pombo
Baptista. 10370510

VEDAP � CERCAS E VEDAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 121/
001128; identificação de pessoa colectiva n.º 503531782; data da
apresentação: 010627.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Berta Pombo
Baptista. 10370528

CENTRO HÍPICO DE SANTA BÁRBARA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 105/
981222; identificação de pessoa colectiva n.º 504366858; data da
apresentação: 010702.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Berta Pombo
Baptista. 10370862

FERREIRA DO ZÊZERE

AGÊNCIA FUNERÁRIA DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrí-
cula n.º 66/980917; identificação de pessoa colectiva
n.º 502040041; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
1/011019.

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

Redenominação do capital e alteração do contrato, com reforço
de 502 412$, realizado em dinheiro, quanto ao artigo 3.º, o qual
passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro
e demais valores da escrita é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencente uma a cada um
dos sócios Agostinho da Silva Simões e Maria Marques da Silva Si-
mões.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.).
15998509

GOLEGÃ

PASTELARIA MOGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 762/
011029; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011029.

Certifico que entre Jorge Manuel Mogas da Silva e Maria Isabel
da Silva Pereira Mogas, casados no regime da comunhão de adquiri-
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dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pastelaria Mogas, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Gil Vicente, 14 e 16, na vila, freguesia e concelho da
Golegã.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da ge-
rência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação e comércio de artigos
de pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes cada uma a cada um dos só-
cios Jorge Manuel Mogas da Silva e Maria Isabel da Silva Pereira
Mogas.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes ambos os sócios.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assina-
tura de um gerente.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abo-
nações, letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhan-
tes.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos fica sujeita ao
direito de preferência da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios
não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 10 vezes o valor do capital social, se a assembleia geral as-
sim o deliberar por unanimidade.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à caixa social os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar ou adquirir a quota de qualquer só-
cio, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Morte ou interdição do seu titular;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada, apreendida e vendida

judicial ou administrativamente ou, por qualquer outra forma, sujei-
ta a procedimento judicial.

Está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Vasco Manuel Mendes Dias Anastácio.
11136880

RIO MAIOR

M. S. N. � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1018/990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504490877.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15593371

BELARIA, SOCIEDADE DE DOÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 263/
800704; identificação de pessoa colectiva n.º 500996792.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15593339

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO ALTO DA SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1084/000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504882490.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15593363

I. R. P. � INDÚSTRIA DE REBOCOS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 985/
980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504213318.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592197

TRANSGOLD � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1111/001004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592162

BELCHIOR & JACINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1069/991202; identificação de pessoa colectiva n.º 504737449.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607933

DIATOCENTRO � DIATOMITOS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1106/000825; identificação de pessoa colectiva n.º 504954156.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607992

RICARPEDRA, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1049/990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504369571.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607968

TRANSALCOBERTAS, TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1050/990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504327534.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607186

AUTO CAR RIO � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 827/
951122; identificação de pessoa colectiva n.º 503636311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607950

SACOLINHAMAIOR � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1094/000419; identificação de pessoa colectiva n.º 504962019.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607941

ANTÓNIO MANUEL GASPAR DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 841/
960131; identificação de pessoa colectiva n.º 503585149.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607291

FRUTO MAIOR, ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES
HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 927/
970625; identificação de pessoa colectiva n.º 504079905.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592189

COELHO & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 822/
951109; identificação de pessoa colectiva n.º 503535290.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607348

NATURIS � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 721/
930902; identificação de pessoa colectiva n.º 503061816.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607852

I. C. � CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 975/
980618; identificação de pessoa colectiva n.º 504179390.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607984

SOFERDI � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 830/
951215; identificação de pessoa colectiva n.º 503545058.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592065

CANADAS RIBEIRO � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 935/
970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503940429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15593312

TRANSPORTES PÉROLA DE ALPIARÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 864/
960704; identificação de pessoa colectiva n.º 501440607.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15594270

INDÚSTRIA PORTUGUESA DE RECICLAGEM
DE SUCATAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 659/
920820; identificação de pessoa colectiva n.º 502830310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15593436
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BIELCO � EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 910/
970326; identificação de pessoa colectiva n.º 503842508.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592200

TRANSALVISIL � TRANSPORTES E BOMBAGEM
DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 733/
931223; identificação de pessoa colectiva n.º 503004529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592286

REGUEIRAVES � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 566/
901211; identificação de pessoa colectiva n.º 502461080.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592340

SANTOS, MIGUEL & FIGUEIREDO � INDÚSTRIA
DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 700/
930405; identificação de pessoa colectiva n.º 502978945.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592324

FISGAMÁQUINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 747/
940419; identificação de pessoa colectiva n.º 503187550.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592332

NEOPANPOR � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 848/
960223; identificação de pessoa colectiva n.º 503585220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607313

GOUVEIA JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 868/
960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503682578.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592111

TRANSPORTES SERENO & GRILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1062/991006; identificação de pessoa colectiva n.º 504453165.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592251

LUSOSILICA � SILICAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1051/990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504758330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15594262

VINISOL � SOCIEDADE VINÍCOLA DO RIBATEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 322/
820316; identificação de pessoa colectiva n.º 501258094.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592383

RUIPEDRA � INDÚSTRIA DE EXTRACÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 784/
941207; identificação de pessoa colectiva n.º 503319961.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592294

MAQUIMAIOR � MÁQUINAS DE RIO MAIOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 725/
931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503082040.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
1999.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592375

MAQUIMAIOR � MÁQUINAS DE RIO MAIOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 725/
931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503082040.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15592359

AICUL � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1107/000901; identificação de pessoa colectiva n.º 505140454.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607879

ANTÓNIO FERNANDO NEVES � ELECTRICIDADE,
ESTUDOS E PROJECTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1066/991129; identificação de pessoa colectiva n.º 504485237.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607763

ESTORES LEÃO � INDÚSTRIA DE TOLDOS E ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1008/990106; identificação de pessoa colectiva n.º 504355686.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607836

FERPEREIRA � ACESSÓRIOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1042/990716; identificação de pessoa colectiva n.º 504352458.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativas ao ano de
2000.

12 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607720

MERCAVITA � SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1086/000403; inscrição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/011001.

Certifico que, por escritura de 8 de Agosto de 2001, do Cartório
Notarial de Rio Maior, foi aumentado o capital social da sociedade
em epígrafe, de 30 000 euros para 100 000 euros, após o aumento
de 70 000 euros, subscrito em dinheiro, por ambos os sócios José
António Mariano Pão Alvo, com 30 000 euros, e António José Ri-
beiro Afoito, com 40 000 euros, e, em consequência, foi alterado o
respectivo contrato social quanto ao corpo do artigo 3.º e parágra-
fos do artigo 4.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 50 000 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

(Mantém-se.)
§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-

rente, nomeadamente para a compra de bens móveis e imóveis para
a sociedade.

§ 2.º (Anterior § 3.º)

Foi feita a advertência da obrigatoriedade do registo deste acto na
competente conservatória, no prazo de três meses a contar de hoje.

Para efeitos emolumentares. o valor de cada uma das quotas cedi-
das é igual ao seu valor nominal, tendo em conta o montante de
capital próprio que figura no balanço adiante referido, no valor de
26 071,67 euros.

Mais certifico que, relativamente à mesma sociedade, pelo aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 2. ficou inscrita a cessação de funções
de gerente de Carlos Alberto Caldas Simões, por destituição, em 26
de Setembro de 2001.

Foi depositado o texto completo do contrato social, na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 15607020

SANTARÉM

IRRICAMPO II � DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3098/
960216; identificação de pessoa colectiva n.º 503597112; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 6/280901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por acta la-
vrada em 3 de Setembro de 2001, foi aumentado, redenominado o
capital e alterado o contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integralmente
realizado, correspondendo ao somatório das seguintes quotas:

a) Uma quota de 45 000 euros, pertencente à sócia IRRI-
CAMPO � Gestão Turística e Imobiliária, S. A.;

b) Uma quota de 5000 euros, pertencente à sócia IRRICAMPO �
Sistemas de Rega, L.da

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 15940926

IRRICAMPO � SISTEMAS DE REGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1931/
880421; identificação de pessoa colectiva n.º 501969454; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 5/280901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por acta la-
vrada em 3 de Setembro de 2001, foi aumentado, redenominado o
capital e alterado o contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 100 000 euros e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma quota de 90 000 euros,
uma de 3750 euros, duas de 500 euros cada, e uma de 250 euros,
pertencentes à sócia IRRICAMPO � Gestão Turística e Imobiliá-
ria, S. A., e uma de 5000 euros, pertencente à sócia
IRRICAMPO II � Distribuição de Equipamentos Agrícolas, L.da

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

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 15940918
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LUÍS A. SILVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3182/
960828; identificação de pessoa colectiva n.º 503712701; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/041001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por acta la-
vrada em 12 de Setembro de 2001, foi aumentado, redenominado o
capital e alterado o contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de três quotas, sendo: uma de 3750 euros
do sócio Luís António Silveira, e duas de 625 euros, uma de cada um
dos sócios Mónica Sofia Coiteiro Silveira e Mauro Alexandre
Coiteiro Silveira.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 15940942

TRIVIL � ENGENHEIROS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1555/
830315; identificação de pessoa colectiva n.º 501360816; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/270901.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 31 de Dezembro de 2000.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 15940934

RECUPERAR � GESTÃO, RECUPERAÇÃO
E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4106/
010726; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/260701.

Certifico que, por escritura de 12 de Julho de 2001, lavrada a fl. 74
do livro n.º 13-G do Cartório Notarial de Tomar, entre Maria José
Duarte Nogueira Gomes, casada com Humberto Casimiro da Concei-
ção Martins dos Santos sob o regime da comunhão de adquiridos, e
CRM � SGPS, L.da, com sede na Rua do Conde da Ribeira Grande,
lote 2, Zona Industrial, Várzea, Santarém, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RECUPERAR � Gestão, Recu-
peração e Serviços de Contabilidade, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Vasco da Gama, 16-J, 2.º, direito, freguesia de Marvila, concelho de
Santarém.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser transferida
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para outro
concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar agências, delega-
ções, sucursais, filiais, dependências ou quaisquer outras formas de
representação social, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social é a prestação de serviços de contabilidade, de
consultoria de gestão fiscal e financeira, de auditoria, de administra-
ção de condomínios, de desenvolvimento de recursos humanos e de
aluguer de equipamentos afins, e de estudos e projectos de investi-
mento e de viabilidade económica e financeira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, dividido em três quotas: duas de 1700 euros cada, per-
tencente à sócia Maria José Duarte Nogueira Gomes, e outra de
1700 euros, pertencente à sócia CRM � SGPS, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será eleita em assembleia geral.
2 � A gerência, dispensada de caução, pode ou não auferir re-

muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes a sócia Maria José Duarte Nogueira Gomes,
com a remuneração de 150 000$, e Fernando Soares Canela, com a
remuneração de 70 000$.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
sejam de que natureza for, serão necessárias as assinaturas de dois
dos gerentes, sendo suficiente a de um só para actos de mero expe-
diente.

4 � A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
nos termos do n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

ARTIGO 5.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por insolvência ou falência de qualquer sócio titular;
c) Por arrolamento, arresto, penhora ou execução.
2 � O valor da amortização das quotas corresponderá ao seu valor

nominal, a não ser que pelo último balanço resulte valor inferior,
que passará a ser considerado.

ARTIGO 6.º

A cesssão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida en-
tre sócios, mas a favor de estranhos depende sempre do expresso
consentimento da sociedade que terá direito de preferência, em pri-
meiro lugar, e dos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidos suprimentos aos sócios e estes poderão fa-
zer à sociedade prestações suplementares de capital até ao montante
de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 8.º

A convocação das assembleias gerais compete a qualquer dos ge-
rentes e será feita por carta registada, expedida com, pelo menos,
15 dias antes do designado prazo para a sua realização.

ARTIGO 9.º

Necessitam de prévia aprovação em assembleia geral, os seguin-
tes actos:

a) A aquisição ou oneração de bens, imóveis ou de direitos sobre
imóveis;

b) A constituição de hipotecas ou penhor sobre o património
imóvel ou móvel da sociedade, bem como a prestação de fianças ou
outras garantias;

c) A aquisição ou aumento de participação noutras sociedades ou
agrupamentos complementares de empresas;

d) A concessão ou subscrição de empréstimos, construção de edi-
fícios e celebração de contratos, cujo valor ou responsabilidade ul-
trapassem os limites a fixar em assembleia geral;

e) Todos os negócios jurídicos que caiam fora do seu giro comer-
cial normal.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
a gerência, desde já, autorizada a efectuar o levantamento do capi-
tal social para fazer face às despesas de constituição e de instalação
da sociedade.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 15940969

V. M. A. � VEÍCULOS MOVIDOS A AR � INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS ECOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4151/
011001; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011001.

Certifico que, por escritura de 14 de Setembro de 2001, lavrada a
fl. 67 do livro n.º 554-D do Cartório Notarial de Almeirim, entre
Jesus Martin Heredero e Maria Glória Buezas Garcia, casados entre
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si na comunhão de adquiridos; Maria Glória Martin Buezas, solteira,
maior, e Jesus Martin Buezas, solteiro, maior, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma V. M. A. � Veículos Movidos a Ar �
Indústria de Automóveis Ecológicos, L.da, e tem a sua sede em
Almajões, freguesia de São Vicente do Paul, concelho de Santarém.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representeação social.

2.º

O seu objecto consiste na indústria, fabrico e montagens de auto-
móveis ecológicos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e correspondente à soma de
quatro quotas:

a) Duas no valor nominal de 2250 euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios Jesus Martin Buezas e Maria Glória Martin
Buezas;

b) Duas outras no valor de 250 euros cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios Jesus Martin Heredero e Maria Glória Buezas
Garcia.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um,
dois ou mais gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados
ou não, consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá
se o cargo fica ou não pendente de prestação de caução.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes Jesus Martin Heredero,
Maria Glória Buezas Garcia e Jesus Martin Buezas.

3 � A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura
de um gerente.

4 � Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais, designadamente em letras de favor, fianças ou abonações.

5.º

1 � Nem os gerentes nem qualquer dos sócios pode, sem consen-
timento da sociedade, exercer por conta própria ou alheia, activi-
dade concorrente com a sociedade.

2 � No exercício por conta própria, inclui-se a participação por
si ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a frac-
ção do capital social na mesma subscrita.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a ter-
ceiros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por es-
crito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
preço e condições de pagamento da mesma, a fim de obter o con-
sentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o
exercício do direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os
demais sócios têm sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 � Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade
poderá deliberar a amortização das quotas, nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente, em
concorrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º

2 � A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea f)
do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posterior-
mente, por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respecti-
vos direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros que designarão
no prazo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos re-
presente na sociedade enquanto a quota permanecer indivisa; no
segundo caso, os direitos do interdito serão exercidos na sociedade
pelo seu representante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com ob-
jecto e natureza diferentes, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

10.º

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

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do capital social e na proporção das respec-
tivas quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de
votos representativos da totalidade do capital social.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 15940950

EVOA � SOCIEDADE COMERCIAL DE BEBIDAS
E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2766/
931011; identificação de pessoa colectiva n.º 503085790.

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.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 15940993

ELOY & ISIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 349/
590302; identificação de pessoa colectiva n.º 500530610; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/091001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 9 de Agosto de 2001.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 15941000

VINDIMEC � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4156/
011004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/041001.

Certifico que, por escritura de 28 de Setembro de 2001, lavrada a
fl. 144 do livro n.º 94-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém, entre
Pedro de Castro Infante da Câmara, casado com Ana Andreia Neves
Mesquita Infante da Câmara sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, e Pedro Manuel Telhada Ribeiro da Costa, casado com Maria
de São João Frazão dos Santos Araújo Telhada da Costa sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, e Joaquim Pedro Silva de Menezes,
casado com Carla Margarida da Cunha Valério Gomes Faia de
Menezes sob o regime da separação de bens, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma VINDIMEC � Prestação de Serviços
Agrícolas, L.da, e durará por tempo indeterminado.
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2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Serrada Grande, no
lugar de Serrada Grande, freguesia de Vale de Figueira, concelho de
Santarém.

2 � A gerência poderá criar ou extinguir agências, sucursais, es-
tabelecimentos, delegações ou outras formas de representação, que
julgue convenientes, em qualquer parte do território nacional, bem
como alterar a localização da sede social dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços agrícolas e
conexos, comércio e aluguer de máquinas e equipamentos agrícolas,
exploração agrícola, importação e exportação.

4.º

O capital social é de 5100 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de três quotas iguais de 1700 euros cada,
uma de cada um dos sócios Pedro de Castro Infante da Câmara, Pedro
Manuel Telhada Ribeiro da Costa e Joaquim Pedro Silva de Menezes.

5.º

1 � Poderão ser feitos pelos sócios os suprimentos de que a so-
ciedade careça, nos termos e condições a estabelecer nos respecti-
vos contratos de suprimento.

2 � Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global equivalente ao quádruplo do
capital social, na proporção das suas quotas de capital.

6.º

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

2 � A destituição e nomeação de gerentes será feita em assem-
bleia geral.

7.º

A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com as assi-
naturas de dois dos gerentes.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor que cons-
tar em balanço a efectuar expressamente para o efeito, se a quota
for sujeita a partilha, penhora, arresto ou qualquer providência cau-
telar, bem como por falecimento ou dissolução do casamento do
sócio seu titular.

9.º

As assembleias gerais são convocadas por dois dos gerentes, me-
diante cartas registadas, expedidas com a antecedência mínima de
15 dias, a não ser que a lei ou o contrato de sociedade estabeleçam
outra forma ou prazo mais longo.

10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 15940977

TRANSPORTES LUÍS REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3952/
010116; identificação de pessoa colectiva n.º 505178800; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/121001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por acta la-
vrada em 3 de Setembro de 2001, foi destituido o gerente José Luís
Alves Pereira.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 15941043

TREMEZCONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2113/
891221; identificação de pessoa colectiva n.º 502262656; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/111001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 27 de Julho de 2001.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 15941051

MONTEBRAVO � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4155/
011004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/041001.

Certifico que, por escritura de 24 de Setembro de 2001, lavrada a
fl. 86 do livro n.º 210-B do 2.º Cartório Notarial de Torres Vedras,
entre Bernardino José Vitorino Feija, casado com Sandra Maria Caeiro
Madeira Feija sob o regime da comunhão geral, e Pedro Miguel
Martins Coimbra Garcia Matos, casado com Isabel de Almeida Ca-
bral Pinto Ravara Garcia de Matos sob o regime da separação de
bens, e Filipe Martins Coimbra Garcia de Matos, casado com Marta
Penão Reis Silva Garcia de Matos sob o regime da separação de bens,
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 MONTEBRAVO � Pro-
dução e Comercialização de Produtos Alimentares, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Conde da Ribeira Grande, lote 2, edifício DET, Zona
Industrial, freguesia de Várzea, concelho de Santarém.

§ único. A sociedade, por simpes deliberação da gerência, pode
deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou concelho limí-
trofe, podendo criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
produtos alimentares. Abate de animais, desmanche, desossa e con-
gelação de carnes, comercialização de carnes frescas e congeladas,
transformados de carnes e outros produtos alimentares: legumes,
peixes e lacticínios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, encontra-se totalmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 33 000 euros, pertencente ao sócio Bernardino José
Vitorino Feija; outra no valor nominal de 44 890 euros, pertencen-
te ao sócio Pedro Miguel Martins Coimbra Garcia Matos, e outra
no valor nominal de 22 110 euros, pertencente ao sócio Filipe Mar-
tins Coimbra Garcia de Matos.

ARTIGO 4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos depende do con-
sentimento da sociedade, previamente deliberado, ficando conferido
à sociedade, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, direito de
preferência na cessão a terceiros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, dispensada de caução, com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence a to-
dos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Com o consentimento do sócio;
b) Arresto, penhor, penhora, arrematação, adjudicação judicial ou

outra providência judicial que retire ao titular da quota a sua dispo-
nibilidade;

c) Morte, interdição, falência do sócio.
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2 � A contrapartida da amortização será igual ao valor da quota
que resultar do último balanço aprovado a não ser que a assembleia
geral delibere proceder a balanço especial para o efeito, podendo o
seu pagamento ser fraccionado em duas prestações.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode exigir aos sócios prestações suplementares
de capital, desde que a maioria assim o delibere, até ao décuplo do
capital social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condi-
ções a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, conti-
nuando com os herdeiros do sócio falecido, devendo aqueles nomear,
de entre eles um representante comum, se a quota tiver sido amor-
tizada, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, no prazo de 90 dias, a contar
do falecimento.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 15941078

LUÍS NOBRE DA VEIGA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3811/
000504; identificação de pessoa colectiva n.º 504955349; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/121001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por escritura
de 25 de Setembro de 2001, lavrada a fl. 68 do livro n.º 110-F do
Cartório Notarial de Rio Maior, foi alterado o contrato, quanto ao
artigo 6.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade em juízo e fora
dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence à gerência, ficando desde
já todos os sócios nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura do sócio gerente Luís Filipe
Caldas e Cunha Neves Nobre da Veiga.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários e os gerentes
poderão delegar poderes para o exercício de determinados negócios,
nos termos previstos no Código das Sociedades Comerciais.

4 � Fica expressamente proibido à gerência, obrigar a sociedade
em quaisquer actos e contratos alheios aos negócios sociais, desig-
nadamente em fianças, abonações, letras de favor e outras seme-
lhantes.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 15941086

TOMAR

TECSEBAS � TOPOGRAFIA, ENGENHARIA,
CONSULTORIA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1760;
identificação de pessoa colectiva n.º 504464779.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta de aprovação das contas do ano de
2000 e respectivos documentos de prestação de contas, referidos
no artigo 42.º do Código do Registo Comercial.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613143

SOCIEDADE DE METALURGIA A. LOPES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1763;
identificação de pessoa colectiva n.º 504320262.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta de aprovação das contas do ano de
2000 e respectivos documentos de prestação de contas, referidos
no artigo 42.º do Código do Registo Comercial.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613151

JOSÉ SALAZAR LEBRE � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1764;
identificação de pessoa colectiva n.º 504526731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta de aprovação das contas do ano de
2000 e respectivos documentos de prestação de contas, referidos
no artigo 42.º do Código do Registo Comercial.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613160

JORGE & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1769;
identificação de pessoa colectiva n.º 504525662.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta de aprovação das contas do ano de
2000 e respectivos documentos de prestação de contas, referidos
no artigo 42.º do Código do Registo Comercial.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613178

RECANTOS DA CASA � RETROSARIA
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1770;
identificação de pessoa colectiva n.º 504348078.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta de aprovação das contas do ano de
2000 e respectivos documentos de prestação de contas, referidos
no artigo 42.º do Código do Registo Comercial.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613186

QUINTA D�ALARES � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1771;
identificação de pessoa colectiva n.º 504567519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta de aprovação das contas do ano de
1999 e respectivos documentos de prestação de contas, referidos
no artigo 42.º do Código do Registo Comercial.

15 de Outubro de 2001. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 15613194

SETÚBAL

ALCÁCER DO SAL

ALGARVIO & FILHAS, L.DA

Sede: Rua de Catarina Eufémia, 10, Torrão, concelho
de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 599/011025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/011025.

Contrato de sociedade

 No dia 23 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do
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Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.º Joaquim Adelino Besugo Algarvio;
2.ª Maria Engrácia Loura Mouquinho Algarvio;
3.ª Vera Mónica Mouquinho Algarvio, a qual outorga por si e na

qualidade de procuradora de Rosabela Mouquinho Algarvio Manso.
Verifiquei a identidade dos outorgantes, por conhecimento pessoal.
E pelos outorgantes foi dito:
Que constituem entre si e a representada da terceira outorgante,

uma sociedade comercial por quotas, a qual se regerá pelas cláusulas
e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Algarvio & Filhas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Catarina Eufémia, 19,
Torrão, freguesia do Torrão, concelho de Alcácer do Sal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de produ-
tos alimentares, de higiene e bebidas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor
nominal de 1250 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete 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, nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Joaquim Ade-
lino Besugo Algarvio e Maria Engrácia Loura Mouquinho Algarvio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previsto 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 o capital social,
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula Mo-
lha Zacarias Rebelo Balona. 10372148

ALMADA

T. A. L. � TÉCNICAS AVANÇADAS DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8366/
960730; identificação de pessoa colectiva n.º 503709263; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/980116.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para 4 400 000$,
e alterado o pacto, quanto aos artigos 2.º, n.º 1 e 4.º, os quais pas-
sam a ter a redacção seguinte:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 48,
2.º piso, loja 44, freguesia e concelho de Almada.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2 200 000$
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José Luís Costa Dias e
Filomena Teresa Gonçalves Larsen Costa Dias.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria Mi-
randa Marrachinho. 06208843

MIRA & MIRA � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8266/
960503; identificação de pessoa colectiva n.º 503648485; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 27 e 28/960719.

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

1) Cessação de funções do gerente Manuel Maximino Latas Mira,
por renúncia, com efeitos a partir de 6 de Maio de 1996;

2) Nomeação de gerente, por deliberação de 6 de Maio de 1996,
de Ermelinda Rosa Susana.

Vai conferida e conforme o original.

5 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria Mi-
randa Marrachinho. 06208770

AMÉRICO INÁCIO MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4468/
040388; identificação de pessoa colectiva n.º 501913102; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/020200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
deslocação da sede para a Avenida da Fundação, 5-A, freguesia de
Cova da Piedade, concelho de Almada.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02709392

SOTUBO � REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO
E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 574/
900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502412020; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 16; números e data
das apresentações: 7 e 8/020200.

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

1) Cessação de funções do gerente Fernando Martins, por renún-
cia em 29 de Julho de 1999.
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2) Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 4.º e 9.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado
na caixa social, é de 6 250 000$ e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma quota de 4 375 000$ do sócio Raul Pereira Louro; uma
quota de 937 500$ da sócia Maria da Graça Coloa Soares Louro, e
uma quota de 937 500$ do sócio Hugo Miguel Soares Louro.

9.º

1 � A gerência pertence ao sócio Raul Pereira Louro.
2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em

todos os seus actos e contratos é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

Vai conferida e conforme o original.

19 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11866250

FRANCISCO BRAGANÇA & ROSADO � SOCIEDADE
DE LADRILHADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5005/
130488; identificação de pessoa colectiva n.º 501965424; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 17/020200.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento de liquida-
ção.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820128

CRISCÉLIA & GINA, CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9905/
170999; identificação de pessoa colectiva n.º 501849530; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/170999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto, quanto ao artigo 1.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Criscélia & Gina, Cabeleireiro, L.da, e
tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 65-A, freguesia e conce-
lho de Almada.

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

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02679884

GUERREIRO & RAMOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2225/
810625; identificação de pessoa colectiva n.º 501153551; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 3/030200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 4 000 000$ para 20 000 000$, e alterado o
pacto, quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 000$, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 10 000 000$, perten-
centes uma a cada sócio.

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

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 06197787

VILLA LUXUS, ARTE E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7615/
941216; identificação de pessoa colectiva n.º 503373931; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/030200.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento de liquida-
ção.

Data da aprovação das contas: 3 de Dezembro de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820012

ELOTRIO REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5380/
890522; identificação de pessoa colectiva n.º 502165804; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 15 e 16/960306.

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

1) Cessação de funções do gerente José Tavares da Fonseca Mar-
ques, por renúncia, em 23 de Fevereiro de 1996;

2) Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 4.º e 5.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
3 800 000$, pertencente ao sócio Henrique Manuel Rosa Pinto, e
uma de 200 000$, pertencente à sócia Ana Maria de Amorim Ma-
tos dos Santos Rosa Pinto.

5.º

A gerência, dispensada de caução, pertence ao sócio Henrique
Manuel Rosa Pinto, sendo suficiente a sua intervenção para que a
sociedade se considere validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Vai conferida e conforme o original.

24 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria Mi-
randa Marrachinho. 02706903

MECÂNICA PIEDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 125/
440320; identificação de pessoa colectiva n.º 500189145; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 40/961002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta e outros documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1995.

Vai conferida e conforme o original.

6 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria Mi-
randa Marrachinho. 02707616

GUERRA, MELO & FILHOS � COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9003/
971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504062239; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/260100.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 4 000 000$, tendo alterado o pacto so-
cial, quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$ e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
1 000 000$, pertencendo uma a cada sócio.

Disseram ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que as
referidas entradas foram já realizadas e que não é exigida pela lei,
pelo contrato ou por qualquer deliberação a realização de outras
entradas.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02709988

ACI � ASSISTÊNCIA E CONSERVAÇÃO
INDUSTRIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9422/
981130; identificação de pessoa colectiva n.º 502881844; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 4/270100.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, quanto ao n.º 1 do artigo 2.º, o qual passa a ter a re-
dacção seguinte:

2.º

1 � A prestação de serviços de assistência e manutenção indus-
trial e execução de empreitadas e fornecimentos de obras públicas,
bem assim como as actividades de instalação e manutenção de siste-
mas de refrigeração e ar condicionado, instalação de redes de gás,
montagem e reparação de aparelhos de gás, actividade metalo-
mecânica e de manutenção naval.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 06208878

RIO TAGUS � GESTÃO IMOBILIÁRIA
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6687/
921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502894113; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
6/270100.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
recondução dos órgãos sociais para o triénio de 2000-2002, por de-
liberação de 7 de Dezembro de 1999.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02705419

ALVES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 528/
610207; identificação de pessoa colectiva n.º 500539570; data da
apresentação: 270100.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta e os outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1997.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02709244

PREDIAL CINZA PARQUE � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9299/
980710; identificação de pessoa colectiva n.º 504285939; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/280100.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 2 000 000$, e alterado o pacto,
quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 2 000 000$ e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 1 000 00$, pertencentes
uma a cada sócio.

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

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02709279

OSOMIM COMERCIAL IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5159/
221188; identificação de pessoa colectiva n.º 502066903; data da
apresentação: 140200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta e os outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 08886474

MARIA DO ROSÁRIO LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6842/
930407; identificação de pessoa colectiva n.º 502977582; número
e data da apresentação: 150200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta e os outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1997.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820993

NAVE 1 � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 595/
610811; identificação de pessoa colectiva n.º 500164746; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
2/170200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de Alexandre da Mota Veiga Carvalho, ao car-
go de administrador, por renúncia, em 1 de Fevereiro de 1999.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 06197736

TRANSPORTES IDEAL DA RIBEIRA DE PERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9675/
990419; identificação de pessoa colectiva n.º 500557675; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 16/230200.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração parcial do contrato, quanto ao n.º 2 do artigo 5.º, o qual
ficou com a redacção seguinte:

5.º

2 � Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas de
dois gerentes, sendo sempre, obrigatoriamente, a do gerente Luís
António de Sousa Pereira.

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

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11867914

LANCASTER & PURI � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8666/
970320; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 7/280100.

Certifico que foi registado a cessação de funções do gerente Chetan
Puri, por renúncia, em 10 de Janeiro de 2000.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02709309

ELECTRO ALMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 776/
650128; identificação de pessoa colectiva n.º 500092036; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/310100.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 10 000$ para 1 000 000$, tendo alterado o pacto so-
cial, quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social é de 1 000 000$, está integralmente realizado em
dinheiro entrado na caixa social e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais de 500 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Maria de Sousa Santos e António Salvador de Sousa Santos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826916

BENTO, MARCOS & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8112/
960117; identificação de pessoa colectiva n.º 503602663; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 10/310100.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 1 100 000$, tendo alterado o
pacto social, quanto aos artigos 5.º e 7.º, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado
na caixa social, é de 1 100 000$ e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma quota de 1 045 000$ do sócio Didier Lucien Caron, e
uma quota de 55 000$ do sócio José Manuel Coelho Leal.

7.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, pertence ao sócio Didier Lucien Caron, sendo sufi-
ciente a sua intervenção para que a sociedade se considere valida-
mente obrigada em todos os seus actos e contratos.

Disse ainda o quarto outorgante, que não é exigida pela lei, pelo
contrato ou por qualquer deliberação, a realização de outras entra-
das, o que declara sob sua responsabilidade.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11826924

MECÂNICA PERFAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1483/
070875; identificação de pessoa colectiva n.º 500383928; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/010200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 450 000$ para 2 250 000$, e alterado o pac-
to, quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 250 000$ e corresponde à soma de três quotas iguais de 750 000$,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02709376

OPERARIARTE � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9122/
980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504159100; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/040200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, o qual ficou
com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma OPERARIARTE � Empresa de
Trabalho Temporário, Unipessoal, L.da

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

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820080

DEXPORIM � EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9982/
040200; identificação de pessoa colectiva n.º 503656399; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/040200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, quanto ao n.º 1 dos artigos 1.º e 2.º, os quais passam a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DEXPORIM � Exportações e
Importações, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Ferreira de Mira, 1,
rés-do-chão, esquerdo, Urbanização da Quinta Nova, freguesia de
Charneca da Caparica, concelho de Almada.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra, venda e aluguer, com
e sem condutor de viaturas, caravanas, autocaravanas novas e usa-
das. Importações e exportações. Compra, venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para o mesmo fim e arrendamento dos mes-
mos.

Exibiu: certificado de admissibilidade emitido em 13 de Outubro
corrente.
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Adverti o outorgante da obrigatoriedade de registo deste acto na
competente conservatória no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritua foi lida, em voz alta e explicado o seu conteúdo ao
outorgante na sua presença.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 06196616

SILCARVIL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6761/
930201; identificação de pessoa colectiva n.º 502933003; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 7 e 9/100200.

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

1) Cessação de funções dos gerentes José António Nobre Vilhena
Nunes e Cristina Maria Corchana Marrafa Simão, por renúncia em
24 de Setembro de 1998;

2) Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e 6.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$ e corresponde à soma de três quotas: uma de 1 000 000$,
outra de 700 000$ e outra de 300 000$, pertencentes ao sócio José
Fernando Robalo da Fonseca.

6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
a quem for nomeado em assembleia geral.

1 � Fica desde já nomeado gerente José Fernando Robalo da
Fonseca.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos, activa e passivamente, é suficiente
a assinatura de um gerente.

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

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11867574

GESTENE � ELECTRICIDADE INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8395/
960820; identificação de pessoa colectiva n.º 503742996; data da
apresentação: 110200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta e os outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820675

GESTENE, GESTÃO DE ENERGIA E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6080/
910621; identificação de pessoa colectiva n.º 502597860: data
da apresentação: 110200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, a acta e os outros documentos referentes
à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820667

NARVAL � ESTALEIROS NAVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4491/
880325; identificação de pessoa colectiva n.º 501955445; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 3 e 4/110200.

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

1) Cessação de funções dos gerentes José Manuel Cacho Raimundo
e Rosa Maria Rodrigues Figueiredo Raimundo, por renúncia, em 8
de Outubro de 1998;

2) Nomeação de Guilhermino Afonso, para gerente, por delibera-
ção de 8 de Outubro de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11866209

PREDIAL VERDE-SUL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7134/
931125; identificação de pessoa colectiva n.º 503120006; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/290600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 500 000$ para 10 000 000$, e alterado o contrato,
quanto ao n.º 1 do artigo 2.º e artigos 4.º e 6.º, os quais passam a ter
a redacção seguinte:

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Torcato José Cla-
vine, 15-C, 1.º, esquerdo, freguesia do Pragal, concelho de Almada.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
3 500 000$ pertencente à sócia Maria de Lurdes Macedo Fernan-
des; uma de 3 500 000$, pertencente ao sócio Henrique da Silva
Santos; uma de 1 500 000$, pertencente à sócia Sara Marina Garcia
dos Santos, e uma de 1 500 000$, pertencente ao sócio Luís Filipe
Garcia dos Santos.

6.º

Gerência

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, desde já designados
como gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura dos gerentes Maria
de Lurdes Macedo Fernandes ou Henrique da Silva Santos.

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

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820055

PREDIAL PIEDENSE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4197/
870226; identificação de pessoa colectiva n.º 501786880; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/140200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 8 420 244$, e alterado o con-
trato, quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, totalmente realizado, é de 42 000 euros (equiva-
lente a 8 420 244$), dividido em duas quotas iguais de 21 000 euros
cada, uma de cada sócio.
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Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820691

NEPTUNO MEDIEVAL � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8400/
960823; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 3 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 4 e inscrição o.º 5; números e data das apresentações: 7, 8, 9,
10, 11 e 14/140200.

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

1) Cessação de funções do gerente José Carlos Paiva dos Santos,
por renúncia, em 24 de Agosto de 1996;

2) Cessação de funções do gerente Pedro Alfaro Pereira dos San-
tos e Cruz, por renúncia, em 25 de Agosto de 1996;

3) Nomeação do gerente Leonor de Jesus Nunes Galhardas Vicente
da Cruz, por deliberação de 25 de Agosto de 1996;

4) Cessação de funções da gerente Leonor de Jesus Nunes Galhar-
das Vicente da Cruz, por destituição, em 27 de Outubro de 1997;

5) Nomeação da gerente Marina Galhardas Vicente da Cruz, por
deliberação de 27 de Outubro de 1997.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820756

ALVES & COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1322/
731026; identificação de pessoa colectiva n.º 500310050; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 13/140200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$, e alterado o con-
trato, quanto aos artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4750 euros
do sócio Manuel Francisco Alves, e outra de 250 euros do sócio Rui
Manuel Silva Pereira.

ARTIGO 5.º

A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Manuel Fran-
cisco Alves, sendo suficiente a intervenção de um gerente para que
a sociedade se considere validamente obrigada em todos os seus ac-
tos e contratos.

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

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820705

AUDITALMADA � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9968/
991229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/991229.

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

ARTIGO 1.º

Designação e sede

1 � A sociedade adopta a designação de AUDITALMADA �
Gabinete Técnico de Contabilidade, L.da, e tem a sua sede na Rua de
João Azevedo, 17, rés-do-chão, direito, freguesia da Costa da
Caparica, na Costa da Caparica, concelho de Almada.

2 � Por deliberação da gerência poderá o local da sede ser deslo-
cado dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas ou extintas, em território nacional ou es-
trangeiro, sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área
da contabilidade, fiscalidade, auditoria, estudos e projectos de
viabilização de empresas.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo quando reguladas por lei especial, tomar parte
em agrupamentos complementares de empresas e em associações em
participação, ainda que o objecto de uma ou de outras não tenha
qualquer relação, directa ou indirecta, com o seu, bem como gerir a
carteira de títulos que lhe pertença.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 500 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
200 000$, pertencente ao sócio Luís Alberto Bastos Gomes Geraldo;
uma de 250 000$, pertencente ao sócio Pedro Alexandre Santos
Cardoso, e uma de 50 000$, pertencente à sócia Paula Maria Hen-
riques Correia.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

1 � A cessão, total ou parcial, de quotas ou a sua divisão é livre-
mente permitida entre os sócios.

2 � A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento da
sociedade, decidido com o voto favorável de, pelo menos, dois ter-
ços do número total de votos, gozando os sócios primeiro, e depois
a sociedade, do direito de preferência.

3 � Na hipótese de recusa de consentimento para a cessão, a
sociedade obriga-se a adquirir a quota cedenda, nos termos do nú-
mero seguinte.

4 � Para efeitos de preferência ou aquisição pela sociedade, o
valor da quota é o que lhe corresponder por balanço a realizar para
o efeito, valor que deve ser liquidado no prazo de três anos, em
prestações trimestrais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros à taxa
das operações activas do Banco de Portugal.

ARTIGO 5.º

Amortização das quotas

1 � Para além dos casos especialmente previstos na lei, a socie-
dade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos seguintes ca-
sos:

a) Insolvência ou falência do titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou procedimento judicial sobre

a quota;
c) Morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
d) Por incumprimento do contrato social por parte dos sócios.
2 � O valor da contrapartida da amortização será o que, para a

quota a amortizar, resultar do último balanço social aprovado, se
outro não resultar imperativamente da lei.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo,
porém, ser deliberado, nos termos legais, a redução do capital ou o
aumento das restantes quotas ou, ainda, a criação de uma ou várias
quotas que se destinam a ser alienadas.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares e suprimentos

§ único. A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suple-
mentares de capital e suprimentos, na proporção das respectivas
quotas, até ao montante de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � São nomeados gerentes o sócio Luís Alberto Bastos Gomes
Geraldo e o sócio Pedro Alexandre dos Santos Cardoso.

2 � A sociedade obriga-se validamente para qualquer acto ou
negócio através da assinatura conjunta de dois dos gerentes.

3 � Os gerentes da sociedade receberão ou não por essa qualidade
qualquer remuneração, consoante deliberação da assembleia geral.
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ARTIGO 8.º

Dividendos

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

Despesas de constituição e instalação

§ único. Que os gerentes ora designados ficam desde já autoriza-
dos a levantar o capital social, depositado no Banco Espírito Santo
e Comercial de Lisboa, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, assim como o equipamento e material neces-
sários à sua laboração.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02679795

AUDITALMADA � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9968/
991229; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/991230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e 7.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000$ e corresponde à soma de duas quotas, sendo: uma de
350 000$ do sócio Luís Alberto Bastos Gomes Geraldo, e outra de
150 000$ da sócia Paula Maria Henriques Correia.

ARTIGO 7.º

A gerência e administração da sociedade, ficam a cargo de ambos
os sócios, desde já nomeados gerentes, bastando a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos.

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

Vai conferida e conforme o original.

26 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02679817

TECNISUL � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1113/
710510; identificação de pessoa colectiva n.º 500280657; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 6 e averbamento n.º 4 à inscrição
n.º 1; números e datas das apresentações: 2/110100 e 4/180500.

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

1) Recondução do gerente José Américo Crujeira Antunes, para o
triénio de 2000-2002, por deliberação de 6 de Janeiro de 2000;

2) Recondução do gerente Frederico Manuel Couto Azevedo Pes-
soa, para o triénio de 2000-2002, por deliberação de 6 de Janeiro
de 2000.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02707330

GONÇALVES & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7540/
940929; identificação de pessoa colectiva n.º 503349984; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
2/120100.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções do gerente José António Gonçalves, por ter
renunciado, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 1999.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11867710

JOTABEL � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6198/
911118; identificação de pessoa colectiva n.º 502668067; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/040200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 1999.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11820047

SESIMBRA

TRANSDOIS, FORNECEDOR DE INERTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1171;
identificação de pessoa colectiva n.º 503897515; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/011001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato com reforço de capital e redenominação
para euros, tendo alterado os artigos 3.º e 4.º, os quais ficam com a
redacção seguinte:

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o fornecimento de inertes e mate-
riais de construção e o transporte rodoviário de mercadorias por
conta de outrem.

4.º

Capital

O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e rea-
lizado em dinheiro e encontra-se representado por duas quotas iguais
do valor nominal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Jaime Júlio Costa Tecelão e António Manuel Valente Paisa-
na.

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

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 15737128

TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 154;
identificação de pessoa colectiva n.º 500721980; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 3/010827.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000 000$ para 1 303 133 000$ e
redenominado para 6 500 000 euros, tendo, em consequência, alte-
rado o artigo 3.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais bens e valores da sociedade, é de 6 500 000 euros e
encontra-se representado por 21 quotas: uma de 32 500 euros, e outra
de 130 000 euros, pertencentes à sócia Fernanda Neto Bartolomeu;
três iguais de 390 000 euros cada, e uma de 24 375 euros perten-
centes à sócia Fernanda Irene Neto Gomes Marques Carrão; uma de
390 000 euros do sócio António Pedrosa Marques Carrão; três iguais
de 390 000 euros cada e uma de 24 375 euros do sócio Teodoro
Bartolomeu Neto Gomes Alho; uma de 390 000 euros da sócia Maria
Carolina Gomes Sereno Neto Gomes Alho; três iguais de
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390 000 euros cada e uma de 24 375 euros, da sócia Maria Carolina
Neto Gomes da Cunha Pereira, uma de 390 000 euros do sócio
António Fidelino da Cunha Pereira; e uma de 780 000 euros, duas
iguais de 390 000 euros cada e uma de 24 375 euros do sócio Paulo
Alberto Neto Gomes Alho.

A redacção actualizada do pacto social, ficou depositada na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Libertina
da Cruz Vieira Pedrosa. 15736822

SIMDIGO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1840;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011001.

Certifico que entre Vítor Manuel de Matos Simões, casado com
Maria José Bastos Marques na comunhão de adquiridos; Ramiro Fer-
nandes Diogo, casado com Alda Maria Bastos Marques Diogo na
comunhão de adquiridos, e Maria José Bastos Marques, já identifi-
cada, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma SIMDIGO � Construções, L.da

2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede na Rua da Serra da Arrábida, lote 1176,
Boa Água Um, freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a construção de edifícios.

4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e encontra-se representado por três quotas: uma do
valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Ramiro Fernan-
des Diogo, e duas iguais do valor nominal de 1250 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Vítor Manuel de Matos Simões e Maria
José Bastos Marques.

5.º

Transmissão de quotas

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida; porém, a favor de não sócios carece do consentimento
da sociedade, gozando os outros sócios do direito de preferência.

6.º

Amortização de quotas

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

massa falida ou insolvente.
2 � A quota seja cedida sem o consentimento da sociedade, com

infracção do disposto no artigo 5.º do contrato de sociedade.

7.º

Gerência

1 � A representação da sociedade em juízo ou fora dele, activa
ou passivamente, será feita por um ou mais gerentes eleitos em
assembleia geral.

2 � A sócia Maria José Bastos Marques, fica desde já nomeada
gerente, remunerada ou não, conforme vier a ser deliberado em as-
sembleia geral.

3 � É necessária a intervenção de um gerente para vincular a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

4 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou outros actos e contratos estranhos ao objecto
social.

8.º

Assembleia geral

As reuniões de assembleia geral, quando a lei não exija outras
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima
de 15 dias.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 15736881

ELVISIMBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1185;
identificação de pessoa colectiva n.º 503918768; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/010919.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, tendo, em consequência, alterado o artigo 4.º, n.º 1, o
qual fica com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
249 398,94 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 124 699,47 euros cada, pertencendo uma ao sócio
Evangelista Martins Vicente, e outra à sócia Evanzimbra � Socie-
dade de Construção Civil e Obras Públicas, S. A.

A redacção actualizada do pacto social, ficou depositada na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Libertina da
Cruz Vieira Pedrosa. 15737047

AÇOLAND � SOCIEDADE DE TRATAMENTO
DE AÇO, CUNHOS E CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1854;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011024.

Certifico que entre Jaime da Silva Caldeira, casado com Helena
Maria dos Santos Marques na comunhão de adquiridos; Helena Ma-
ria dos Santos Marques, já identificada, e Eduardo Jaime dos Santos
Caldeira, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de AÇOLAND � Sociedade
de Tratamento de Aço, Cunhos e Cortantes, L.da, e tem a sua sede
na Rua da Serra da Peneda, lote 1774, Boa Água Um, freguesia da
Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, e durará por tempo inde-
terminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

O seu objecto consiste em tratamento de aço, cunhos e cortan-
tes.

3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas:

a) Duas iguais no valor nominal de 15 000 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Helena Maria dos Santos Marques e
Eduardo Jaime dos Santos Caldeira;

b) Uma outra no valor nominal de 20 000 euros, pertencente ao
sócio Jaime da Silva Caldeira.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de um
ou dois gerentes, estranhos ou não à sociedade, remunerados ou não,
consoante for deliberado em assembleia geral, que decidirá se o cargo
fica ou não pendente de prestação de caução.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 301 � 31 de Dezembro de 200127 708-(494)

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Jaime da Silva
Caldeira e Eduardo Jaime dos Santos Caldeira.

3 � A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral, com a assinatura
de qualquer um dos gerentes.

4 � Em caso algum os gerentes ou seus mandatários poderão
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais, designadamente em letras de favor, fianças ou abonações.

5.º

1 � Nem os gerentes nem qualquer dos sócios pode, sem consen-
timento da sociedade, exercer por conta própria ou alheia, activi-
dade concorrente com a sociedade.

2 � No exercício por conta própria, inclui-se a participação por
si ou por interposta pessoa, em sociedade, qualquer que seja a frac-
ção do capital social na mesma subscrita.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando os sócios
não cedentes nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela a ter-
ceiros dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por es-
crito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
preço e condições de pagamento da mesma, a fim de obter o con-
sentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o
exercício do direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os
demais sócios têm sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 � Para além das demais situações previstas na lei, a sociedade
poderá deliberar a amortização das quotas nos seguintes casos:

a) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota;
b) Por venda ou adjudicação judiciais de qualquer quota;
c) Por acordo com o respectivo titular;
d) Se por quaisquer actos ou factos o sócio seu titular fizer perigar

o bom nome da sociedade ou lhe venha a causar prejuízo, nomeada-
mente se com a sociedade entrar, directa ou indirectamente, em
concorrência de qualquer espécie;

e) Se o seu titular durante dois anos consecutivos não comparecer
ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral;

f) Se o titular a ceder em infracção ao disposto no artigo 6.º
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea f)

do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posterior-

mente, por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição, ser
criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

8.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer sócio, os respecti-
vos direitos sociais serão exercidos pelos herdeiros que designarão
no prazo de 30 dias após o óbito, um de entre eles que a todos re-
presente na sociedade enquanto a quota permanecer indivisa; no
segundo caso, os direitos do interdito serão exercidos na sociedade
pelo seu representante legal.

9.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com ob-
jecto e natureza diferentes.

10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer de harmonia com as condições que forem deliberadas em
assembleia geral.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao dobro do capital social e na proporção das suas
quotas, desde que os sócios o deliberem por unanimidade de votos
representativos da totalidade do capital social.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 15737187

JOÃO FRANCISCO LAMEIRO PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1837;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010928.

Certifico que João Francisco Lameiro Pinto, casado com Cremilde
Gonçalves Pereira Pinto na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de João Francisco Lameiro
Pinto, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Jaime Corte-
são, 23, na Cotovia, freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra, com
o capital social de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro.

2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho de Sesimbra ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas de locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto as actividades jurídicas; aconse-
lhamento jurídico e fiscal. Actividade de contabilidade; elaboração
de projectos, organização e fiscalização técnica. Promoção imobi-
liária; administração de propriedades; gestão de imóveis e adminis-
tração de condomínios. Compra, venda, revenda, arrendamento ou
cedência temporária de imóveis adquiridos ou arrendados para esse
fim. Avaliação de bens móveis e imóveis. Aluguer de máquinas e
equipamentos.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota, pertencente ao sócio João
Francisco Lameiro Pinto, casado no regime da comunhão de adqui-
ridos com Cremilde Gonçalves Pereira Pinto.

2 � Por deliberação do sócio, poderá a sociedade exigir presta-
ções suplementares até ao montante de 50 000 euros.

5.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, mediante as condições que forem deliberadas em assembleia geral.

6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar, e a sociedade, em segundo lugar, do direito de preferên-
cia.

7.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, é atribuída ao sócio, desde já nomeada gerente, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

8.º

1 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
mesma para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

2 � Fica vedado ao gerente ou mandatário praticar quaisquer ac-
tos ou assinar quaisquer documentos alheios ao objecto social, desig-
nadamente intervir em fianças, abonações, avales, cauções ou letras
de favor.

9.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
bem como em sociedades com objecto diferente, ou reguladas por
lei especial, inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 12241490

GALASSIA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARTE
E BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 607;
identificação de pessoa colectiva n.º 502505265; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/010918.
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Certifico que a sociedade em epígrafe, foi dissolvida.
Data da aprovação das contas: 19 de Junho de 2001.

O documento que serviu de base ao registo, encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

11 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 15736954

CACHUPA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1633;
identificação de pessoa colectiva n.º 503017873; data da apresen-
tação: 010629.

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.

4 de Setembro de 2001. � O Escriturário Superior, Fernando Joa-
quim Rolo Pedrosa. 15770621

JÚLIO J. CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 287;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/010913.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenominação
para euros, tendo alterado o artigo 2.º, o qual ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e concentra-se representado em duas quotas: uma
do valor nominal de 4000 euros do sócio Júlio João Carvalho da
Conceição, e outra do valor nominal de 1000 euros da sócia Luísa
Maria de Mira Dias Carvalho da Conceição.

O texto completo da redacção actualizada do pacto, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 15736911

QUIMICONSTROI, PRODUTOS QUÍMICOS
PARA RESTAURAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1845;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011009.

Certifico que Raul Filipe Amador Valente, casado com Sandria
Vânia Goretti Serrão na comunhão de adquiridos, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade unipessoal por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma QUIMICONSTRÓI, Produtos Quími-
cos para Restauração, Sociedade Unipessoal, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Avenida do 1.º de Maio, lote 3259, loja C,
Quinta do Conde II, freguesia da Quinta do Conde, concelho de Se-
simbra.

§ único. Poderá também a gerência abrir ou extinguir sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação, em terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

4.º

A sociedade tem por objecto a venda e comercialização de produ-
tos químicos para o sector da restauração, automóvel e construção
civil, aplicação e tratamento geral de superfícies.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota, pertencente a Raul
Filipe Amador Valente.

6.º

A gerência, dispensada de caução, pertence ao único sócio Raul
Filipe Amador Valente, sendo suficiente a sua assinatura para que a
sociedade se considere validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos.

7.º

A celebração de negócios jurídicos, que deverão servir a prosse-
cução do objecto social, entre o único sócio e a sociedade, ficam
desde já autorizados.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 15737012

DAGOL INTERNACIONAL � IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE ACRÍLICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 902;
identificação de pessoa colectiva n.º 503312762; data da apresen-
tação: 010702.

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.

6 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 15741435

COVAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 13;
identificação de pessoa colectiva n.º 500079820; data da apresen-
tação: 010702.

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.

7 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 15741001

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES VILLOP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 514;
identificação de pessoa colectiva n.º 502249072; data da apresen-
tação: 010702.

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.

7 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 15741010

PINTALSUL � SOCIEDADE DE PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1358;
identificação de pessoa colectiva n.º 504353683; data da apresen-
tação: 010702.

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.

7 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 15740994

SPIRITO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 270;
data da apresentação: 010702.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2000.

7 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 15741583

MACNERO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 751;
identificação de pessoa colectiva n.º 502316187; data da apresen-
tação: 010702.

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.

6 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 15741575

AVE COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS E VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 970;
identificação de pessoa colectiva n.º 503505595; data da apresen-
tação: 010629.

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.

7 de Setembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 15741028

S. D. P. I. C. � SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO
DE PROJECTOS INFORMÁTICOS E CONSULTORIA,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1846;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011009.

Certifico que António Luís Vaz Serra Pontes Cabrita, casado com
Clarisse Maria Gonçalves Nascimento na comunhão de adquiridos,
constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

1 � A sociedade adopta a denominação de S. D. P. I. C. � Ser-
viços e Desenvolvimento de Projectos Informáticos e Consultoria,
Unipessoal, L.da, fica a reger-se pelo presente contrato de sociedade,
pelo Código das Sociedades Comerciais, e demais legislação aplicá-
vel.

2 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede em Sesimbra, na Rua da Cere-
jeira, lote 9, 2970-502 Castelo SSB, Maçã, freguesia do Castelo, con-
celho de Sesimbra, podendo ser transferida para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, mediante delibe-
ração da gerência.

2 � A gerência da sociedade poderá criar, no território nacional
ou no estrangeiro, delegações, filiais, sucursais ou qualquer outra forma
de representação, que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de projec-
tos informáticos, comércio e representações de produtos para ani-
mais e prestação de serviços de consultoria informática.

2 � A sociedade, mediante simples deliberação da gerência, po-
derá adquirir participações sociais em outras sociedades, mesmo com
objecto social diferente do seu, em sociedades reguladas por leis es-
peciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
5000 euros e é representado por uma única quota, pertencente ao
sócio único António Luís Vaz Serra Pontes Cabrita, casado no re-
gime da comunhão de adquiridos com Clarisse Maria Gonçalves Nas-
cimento, residente na Rua da Cerejeira, lote 9, Maçã, 2970 Castelo
SSB.

2 � Caberá ao sócio único a gerência da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia.

3 � Caberá somente ao gerente da sociedade o poder de movi-
mentar as contas bancárias da sociedade.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Por decisão do sócio único, poderão ser-lhe exigidas prestações
suplementares até ao montante de 4000 euros.

ARTIGO 6.º

Decisões do sócio único

1 � As decisões do sócio único devem ser transcritas em livro de
actas.

2 � Compete ao sócio único decidir sobre a renúncia ao estatuto
de sociedade unipessoal, consentindo na entrada de novo(s) sócio(s),
e autorizando a gerência a praticar os actos contratuais e legais
necessários para tornar exequível aquela decisão.

ARTIGO 7.º

Composição da gerência

1 � A administração da sociedade é confiada a um ou mais ge-
rentes designados no contrato, ou eleitos posteriormente por deci-
são do sócio único.

2 � O sócio único decidirá sobre a atribuição de remuneração aos
gerentes.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores,
os quais poderão ser pessoas estranhas à sociedade, com poderes para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

4 � São atribuídos à gerência os mais amplos poderes de admi-
nistração e de representação da sociedade, em juízo e fora dele.

5 � Para além dos poderes que a lei, e nos termos do presente
contrato lhe são conferidos, a gerência tem poderes para se com-
prometer em árbitros e confessar, desistir ou transigir, em qualquer
processo judicial ou arbitral.

ARTIGO 8.º

Forma de obrigar

A sociedade obriga-se, válida e eficazmente, com a assinatura de
um gerente, ou de um procurador ou mandatário da sociedade, nos
termos dos poderes que lhe forem conferidos.

ARTIGO 9.º

Contrato do sócio com a sociedade

1 � A sociedade está autorizada a celebrar negócios jurídicos com
o seu sócio único, desde que estes sirvam a prossecução do objecto
da sociedade.

2 � Os negócios identificados no n.º 1 do presente artigo, devem
constar integralmente do livro de actas e ser transcritos no relató-
rio de gestão do exercício em que forem celebrados.

ARTIGO 10.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se, nos casos previstos na lei.

ARTIGO 11.º

Liquidação

Uma vez dissolvida, a sociedade entrará imediatamente em liqui-
dação, sendo que, excepto se diferente deliberado pelo sócio único,
os membros da administração serão os liquidatários da sociedade.

Está conforme ao original.

15 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Teresa Neto
dos Anjos Castanho Soromenho. 15736970
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SETÚBAL

NCI � NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2424/
891227; identificação de pessoa colectiva n.º 502291478; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e datas das apresentações: 4/981222 e 6/
990430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1997 e 1998.

8 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nunes
Raposo. 06748023

VIANA DO CASTELO

CAMINHA

METALOCAMINHA � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 633/
000203; identificação de pessoa colectiva n.º 504829629; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 4 e 5/011024.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Ricardo Nuno
Lages Fernandes Martins, cessou funções de gerente, em 12 de Ou-
tubro de 2001, por renúncia, e por acta de 15 de Outubro de 2001,
José Paulo Salvado Garcia, foi nomeado gerente da sociedade.

7 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 14582562

PROGRESSÃO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 391/
910726; identificação de pessoa colectiva n.º 502611324; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/011026.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação da sociedade, tendo
as contas sido aprovadas em 25 de Outubro de 2001.

7 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 14582570

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RIO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 332/
891211; identificação de pessoa colectiva n.º 502270284; data da
apresentação: 011029.

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.

7 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 14582589

MONÇÃO

PANIFICADORES REUNIDOS DE MONÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 71/
640622; identificação de pessoa colectiva n.º 500393214; data da
apresentação: 161001.

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.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15504980

VALES LIMPOS � LIMPEZA DE MATAS E FLORESTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 466/
980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504061860; data da
apresentação: 151001.

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.

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15504913

JOÃO LOPES & OTERELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 128/
760915; identificação de pessoa colectiva n.º 500607893; data da
apresentação: 161001.

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.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15504999

XAVIER FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 551/
001110; identificação de pessoa colectiva n.º 157355462; data da
apresentação: 161001.

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.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15505006

CONSTRUCHARM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 492/
990407; identificação de pessoa colectiva n.º 504313398; data da
apresentação: 161001.

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.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15505014

TRANSPORTES CENTRAIS DE SANTA EULÁLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 227/
880411; identificação de pessoa colectiva n.º 500560196; data da
apresentação: 161001.

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.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15505200

ANTAGRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 398/
030795; identificação de pessoa colectiva n.º 503469750; data da
apresentação: 161001.

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.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15505030
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COCA � HIPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 277/
900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502331518; data da
apresentação: 161001.

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.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15504891

GRANITOS RIO MINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 453/
970930; identificação de pessoa colectiva n.º 503971472; data da
apresentação: 161001.

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.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15504972

MONÇATRANS � TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 206/
850628; identificação de pessoa colectiva n.º 501515739; data da
apresentação: 151001.

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.

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15504921

VAGATERME � INDÚSTRIA TÊXTIL, COMÉRCIO
E ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 483/
981209; identificação de pessoa colectiva n.º 504445537; data da
apresentação: 151001.

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.

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15505170

IRMÃOS PEREIRA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 205/
850321; identificação de pessoa colectiva n.º 501495894; data da
apresentação: 161001.

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.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15504964

IRMÃOS PEREIRA 3 � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 494/
990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504339362; data da
apresentação: 161001.

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.

16 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15504956

CONFECÇÕES BELEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 261/
891107; identificação de pessoa colectiva n.º 502243368; data da
apresentação: 151001.

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.

15 de Outubro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 15504883

VIANA DO CASTELO

JOAQUIM MATOS & MOTA,L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2361; identificação de pessoa colectiva n.º 504209183.

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.

26 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16014936

SNACK-BAR O TRIÂNGULO DE JOÃO PEREIRA
& RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 991; identificação de pessoa colectiva n.º 501750053.

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.

29 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16015010

MOTA & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 765; identificação de pessoa colectiva n.º 501322043.

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.

29 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16014863

PSICOVIANA � CONSULTORES, GABINETE
DE PSICOLOGIA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2021; identificação de pessoa colectiva n.º 503599603.

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.

24 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16015193

ORCEFE � ORGANIZAÇÃO, CONTABILIDADE
E FINANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1248; identificação de pessoa colectiva n.º 502242752.

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.

24 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16015215
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SOCIEDADE IMOBILIÁRIA IRMÃOS MARQUES
CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1681; identificação de pessoa colectiva n.º 503021571.

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.

24 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16015150

ROLITUR � EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1987; identificação de pessoa colectiva n.º 501935720.

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.

29 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16012682

CARVALHO & PÁRIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2234; identificação de pessoa colectiva n.º 503971235.

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.

29 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16012097

VOLIMA � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1787; identificação de pessoa colectiva n.º 503210153.

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.

27 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16007280

DAVID & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 330.

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.

27 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16007352

MORAIS & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2068; identificação de pessoa colectiva n.º 503672670.

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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16000099

PUBLICINCO � ARTIGOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1501; identificação de pessoa colectiva n.º 502620757.

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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16000080

R. ROL � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 975; identificação de pessoa colectiva n.º 501728473.

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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16000072

ARTECIL � FÁBRICA DE ARTEFACTOS
DE CIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 364; identificação de pessoa colectiva n.º 500434548.

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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16000064

HIDRAUVIANENSE � SERVIÇOS DE ENGENHARIA
HIDRÁULICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2702; identificação de pessoa colectiva n.º 503130505.

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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16000056

AFIMINHO � MÁQUINAS E FERRAMENTAS
PARA MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1375; identificação de pessoa colectiva n.º 502385650.

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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16000048

HIGIENAROMA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA E AMBIENTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2689; identificação de pessoa colectiva n.º 505118033.

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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16000030
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ADRIANO PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2596.

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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16000021

MANSO EMPREITEIROS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2275.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16000013

MANSO EMPREITEIROS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2275.

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

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16013611

CONSTRUÇÕES GOMES & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1986; identificação de pessoa colectiva n.º 503524760.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16013700

CONSTRUÇÕES GOMES & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1986; identificação de pessoa colectiva n.º 503524760.

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

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16013719

LOSOMOTOR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1826; identificação de pessoa colectiva n.º 503277282.

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.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16013948

APOTEÓPTICA � MATERIAL ÓPTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2305; identificação de pessoa colectiva n.º 504118269.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16013778

JOAQUIM MATOS & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2361; identificação de pessoa colectiva n.º 504209183.

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

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16013735

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ MANSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 37; identificação de pessoa colectiva n.º 501315179.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16013808

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS JOSÉ MANSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 737; identificação de pessoa colectiva n.º 501315179.

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

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16013816

MEDM � MONTAGENS ELÉCTRICAS DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2303; identificação de pessoa colectiva n.º 504116975.

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.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 16008049

ALUMINEIVA � FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO
DE ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1985; identificação de pessoa colectiva n.º 503524751.

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.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 16008057

IR E V CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1775; identificação de pessoa colectiva n.º 503193399.

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.

3 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16007263
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OLITES � TECTOS FALSOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2094; identificação de pessoa colectiva n.º 503732001.

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.

2 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Fran-
co de Sousa. 16007212

TECTUS � TECTOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2221; identificação de pessoa colectiva n.º 502575611.

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.

31 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16007220

COPRIMAG, MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1880; identificação de pessoa colectiva n.º 503370304.

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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 16012372

J. CANÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1074; identificação de pessoa colectiva n.º 501893776.

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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 16012380

AMÂNDIO ROLO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 899; identificação de pessoa colectiva n.º 501568956.

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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 16012399

FITACOZ � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1020; identificação de pessoa colectiva n.º 501797080.

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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 16012402

FRANCISCO CABRITA � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1644; identificação de pessoa colectiva n.º 502944528.

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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 16012410

ADÃO VIEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1693; identificação de pessoa colectiva n.º 503041963.

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.

31 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16012704

J. A. BARREIROS � PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2112; identificação de pessoa colectiva n.º 503296040.

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

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16012735

J. A. BARREIROS � PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2112; identificação de pessoa colectiva n.º 503296040.

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.

31 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16012763

TÁXIS DE LANHESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 221; identificação de pessoa colectiva n.º 500484341.

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.

29 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16006143

ALMEIDA & MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 401; identificação de pessoa colectiva n.º 500631050.

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.

27 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16007344

IMOVIANA � IMÓVEIS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 873; identificação de pessoa colectiva n.º 501559647.

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.

7 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 16012577
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CONSTRUÇÕES SOLUZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 295; identificação de pessoa colectiva n.º 500334994.

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.

7 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 16012500

EMPRESA DE PESCA PESCACELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2734; identificação de pessoa colectiva n.º 505228360.

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.

7 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Franco de Sousa. 16012690

RUELA � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1679; identificação de pessoa colectiva n.º 503021563.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16007360

RUELA � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1679; identificação de pessoa colectiva n.º 503021563.

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

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16012798

SANDRINA PARENTE, CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2522; identificação de pessoa colectiva n.º 504308300.

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.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 16012178

MARTINS & SILVA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2304; identificação de pessoa colectiva n.º 504118250.

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.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 16012216

SOCIGALVES, IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1651; identificação de pessoa colectiva n.º 502947373.

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.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 16006100

ROTA DO MINHO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2650; identificação de pessoa colectiva n.º 504985280.

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.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16000110

PAULAGRÁFICA � SERVIÇOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1915; identificação de pessoa colectiva n.º 503432423.

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.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16013646

REAL IATE DE VIANA � SOCIEDADE NÁUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1973; identificação de pessoa colectiva n.º 503502987.

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

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16013670

REAL IATE DE VIANA � SOCIEDADE NÁUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1973; identificação de pessoa colectiva n.º 503502987.

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.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16013689

DEPROMA � DERIVADOS E PRODUTOS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1251; identificação de pessoa colectiva n.º 502187107.

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.

29 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Olinda
Alves Ballester Ramos. 16012232

ELECTRO INDUSTRIAL DE BARREIROS, BASTO & SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1983; identificação de pessoa colectiva n.º 503524727.

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.

31 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16012771
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PEDRITA � PEDRAS DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1765; identificação de pessoa colectiva n.º 503193640.

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.

31 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16012780

IMPORCLASSE � IMPORTAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2208; identificação de pessoa colectiva n.º 503914266.

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.

31 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16012747

C. J. RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2106; identificação de pessoa colectiva n.º 503752924.

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.

31 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16012720

LIMALVES � COMÉRCIO DE MATERIAL
INFORMÁTICO E TELEMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2601.

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.

31 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16007271

VL DECORAÇÕES DE VIEIRA, VIEIRA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1925; identificação de pessoa colectiva n.º 503432237.

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.

23 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16015495

CARLOS ALBERTO SOUSA REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2359; identificação de pessoa colectiva n.º 504208616.

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.

3 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim Franco
de Sousa. 16015509

VAGRÃO VALENÇA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2618.

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.

30 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16013662

PARENTE E SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1410; identificação de pessoa colectiva n.º 502440015.

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.

19 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16012640

SOTRIN � SOCIEDADE DE TRATAMENTO INDUSTRIAL
DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1263; identificação de pessoa colectiva n.º 502207620.

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

22 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16012658

SOTRIN � SOCIEDADE DE TRATAMENTO INDUSTRIAL
DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1263; identificação de pessoa colectiva n.º 502207620.

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.

19 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16012631

CORREIA & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 788; identificação de pessoa colectiva n.º 501379533.

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.

19 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16012623

A. FERREIRA DA SILVA (HERDEIROS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1354; identificação de pessoa colectiva n.º 502338202.

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.

19 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16012615
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SILVA & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 420; identificação de pessoa colectiva n.º 500660727.

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.

19 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Mi-
randa Rodrigues Baganha Figueiredo. 16012607

VILA REAL

CHAVES

LAVANDARIA POPULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 850;
identificação de pessoa colectiva n.º 503747750; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data da apresen-
tação: 14/011108.

Certifico que foi aumentado o capital social para 5000 euros e
alterado o pacto, quanto aos artigos 3.º, 4.º e 10.º, os quais ficam
com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais nos valores nominais
2500 euros, cada pertencendo uma à sócia Judite Lúzio Afonso e
outra ao sócio Rui Lúzio Afonso.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 10.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica a cargo da sócia Judite Lúzio Afonso, que
mantém o cargo.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade é necessária a inter-
venção de um gerente.

§ 2.º A gerência fica autorizada a alienar, onerar ou locar o seu ou
seus estabelecimentos.

Certifico ainda que Rui Lúzio Afonso, cessou as funções de ge-
rente, por renúncia, em 14 de Agosto de 2001.

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

Está conforme.

8 de Novembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Costa Machado de Moura. 14521423

VISEU

CINFÃES

MANUEL LOURENÇO PINTO SOARES
CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 415/
011106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011106.

Certifico que, por escritura lavrada em 15 de Outubro de 2001,
Manuel Lourenço Pinto Soares, casado com Josefa Maria Silva Ro-

cha Soares na comunhão geral, constituiu a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Lourenço Pinto Soares �
Construção Civil, Unipessoal, L.da

2.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas.

3.º

A sede fica instalada na Quinta da Bouça Velha, freguesia de
Souselo, concelho de Cinfães.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser des-
locada para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado numa única quota
no mesmo valor nominal, pertencente ao sócio único Manuel Lou-
renço Pinto Soares, e a respectiva entrada foi já realizada em di-
nheiro.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for decidido em assembleia geral, compete ao sócio único Manuel
Lourenço Pinto Soares, que desde já fica nomeado único gerente.

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

6.º

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

Conferida, está conforme o original.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 16797469

MOIMENTA DA BEIRA

CALHAU & CALHAU � REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrí-
cula n.º 290; identificação de pessoa colectiva n.º 504062590;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/191001.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 23 de Julho de 2001.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2001. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
07134410

IRMÃOS FONSECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrí-
cula n.º 174; identificação de pessoa colectiva n.º 502114355; data
da apresentação: 261001.

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.

29 de Outubro de 2001. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
07134428
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