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AVEIRO
ÁGUEDA

J. CARVALHO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2759;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 96/28122001.

Certifico que entre José Augusto de Melo Gonçalves dos San-
tos, casado com Edite da Silva Pires Gonçalves dos Santos, na
comunhão geral; João Manuel Rodrigues de Carvalho, casado com
Maria Clara Moreira de Sousa, na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo pacto se regerá pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Carvalho & Gonçalves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Verdelha, 2, lugar
de Aguieira, freguesia de Valongo do Vouga, concelho de Águeda.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a impressão não especificada,
designadamente de brindes publicitários em sacos de plástico,
cinzeiros, esferográficas, cartazes, calendários, isqueiros, fabricação
e comércio de artigos e embalagens de plástico.

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, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, João Manuel Rodrigues de
Carvalho e José Augusto de Melo Gonçalves dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios, e os não sócios, Carlos Augusto Pires dos Santos, divor-
ciado, e Luís Augusto Pires dos Santos, casado, ambos residentes
na Rua das Tílias, 2, freguesia de Santa Joana, concelho de Aveiro.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sendo obrigató-
ria a assinatura do gerente João Manuel Rodrigues de Carvalho.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme.

10 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000012792

SÉRGIO SOARES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2524;
identificação de pessoa colectiva n.º 505030756; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 27/23112001.

Certifico que cessou a gerência o ex-sócio Armando Manuel da
Silva Ferreira dos Santos, por renúncia em 19 de Outubro de 2001 e
foi nomeada gerente a sócia Sónia Catarina Coutinho Mendes e al-
terados os artigos 1.º, 3.º e 4.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Chão de Frade, lu-

gar do Ameal, freguesia e concelho de Águeda.
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e ou-
tros bens constantes da escrita social, é de 7500 euros, dividido em
duas quota do valor nominal de 3750 euros, cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e

contratos é necessária a intervenção de um gerente.
3 � (Mantém-se.)

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Dourado Navega de Freitas. 3000031083

AROUCA

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE AROUCA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 44;
identificação de pessoa colectiva n.º 501084789; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 6/121201.

Certifico que, por escritura de 12 de Novembro do ano de 2001,
lavrada de fl. 1 v.º a fl. 2 do competente livro de notas para escri-
turas diversas n.º 245-B do Cartório Notarial de Arouca, foram al-
terados os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º,
19.º, 48.º e 51.º dos estatutos da mesma Cooperativa, cuja redac-
ção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

Constituição e denominação

1 � Entre os cooperadores da Cooperativa Agrícola de Arouca,
C. R. L. e os que aderiram aos presentes estatutos, é constituída a
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Cooperativa Agrícola de Arouca de responsabilidade limitada, de-
nominada Cooperativa Agrícola de Arouca, C. R. L., que se rege-
rá pelo Código Cooperativo, demais legislação aplicável e pelas
disposições constantes destes estatutos.

2 � É uma Cooperativa polivalente nos termos do Decreto-Lei
n.º 335/99, de 20 de Agosto, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 23/2001, de 30 de Janeiro.

ARTIGO 3.º

Sede e área social

1 � A Cooperativa tem a sua sede na vila de Arouca e a sua
área social abrange os concelhos de Arouca, Vale de Cambra e
Castelo de Paiva.

2 � Poderão ser estabelecidas delegações por proposta da direc-
ção a submeter à aprovação da assembleia geral.

3 � A área social poderá ser alterada por deliberação da
assembleia geral, sob proposta da direcção, tendo presente a possi-
bilidade de realização e desempenho do objecto e fins que se pro-
põe, com observância do disposto no Decreto-Lei n.º 335/99, com as
alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 23/2001,
de 30 de Janeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A Cooperativa tem, como objecto principal efectivar, quais-
quer que sejam os meios técnicos por ela utilizados, as operações
respeitantes à natureza dos produtos provenientes das explorações
dos cooperadores, sejam quais forem as suas actividades e à pres-
tação de serviços diversos que se concretizem em cada uma das
secções, incluindo a prática da produção integrada e ou produção
integrada, nomeadamente prestar assistência técnica em protecção
e ou produção integrada, promover e realizar acções de formação
e ou produção integrada.

2 � Sem prejuízo da unidade de pessoa jurídica, a Cooperativa
funciona por secções distintas, as quais terão regulamentos inter-
nos e organização contabilística própria, de forma a evidenciar as
actividades e os resultados de cada uma delas.

3 � A secções existentes na Cooperativa são:
a) Secção de compra e venda;
b) Secção de serviços de gestão;
c) Secção de defesa sanitária;
d) Secção do Agrupamento de Produtores de Leite;
e) Secção de Protecção Integrada do Olival;
f) Secção Florestal;
g) Secção de Protecção/Produção Integrada da Vinha.
4 � Além das secções enumeradas no n.º 3, poderão ser criadas

outras por deliberação da assembleia geral, sob proposta da direc-
ção, nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 335/99.

5 � A Cooperativa poderá igualmente efectuar, a título subsi-
diário, actividades próprias de outros ramos necessários à satisfa-
ção das necessidades dos seus membros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital da Cooperativa é variável e ilimitado, de montante
mínimo inicial de 5000 euros.

2 � O capital é representado por títulos de 5 euros ou o seu
múltiplo.

3 � Os títulos são nominativos e devem conter:
a) A denominação da Cooperativa;
b) O número de registo da mesma;
c) O valor;
d) A data de emissão;
e) O número em série continua;
f) A assinatura de dois membros da direcção;
g) A assinatura do cooperador seu titular.
4 � O capital referido no n.º 1 deste artigo poderá ser elevado

sempre que a assembleia geral o delibere, mediante a emissão de
novos títulos a subscrever pelos cooperadores.

5 � O capital social da Cooperativa responde em conjunto e
solidariamente pelas obrigações assumidas.

ARTIGO 7.º

1 � As entradas mínimas de cada membro, em cada secção, não
podem ser inferiores a 100 euros.

2 � Cada secção definirá em regulamento interno o número de
títulos para além dos referidos no número anterior, a subscrever por
cada membro que nela pretenda inscrever-se.

ARTIGO 8.º

Realização do capital

1 � Cada título subscrito deverá ser realizado em dinheiro e no
acto da inscrição.

2 � O capital dos actuais cooperadores da Cooperativa Agríco-
la de Arouca, C. R. L. poderá ser realizado em prestações median-
te deliberação da direcção por forma e prazos que ela estabelecer,
devendo estar integralmente realizado no prazo de cinco anos, a
partir da data da aprovação dos presentes estatutos em assembleia
geral.

ARTIGO 13.º

Admissão

1 � O número de cooperadores não pode ser inferior a cinco.
2 � Podem ser cooperadores:
a) As pessoas singulares ou colectivas que exerçam a explora-

ção agrícola, pecuária e florestal dentro da sua área social;
b) Tenham subscrito e realizado, no acto de admissão, o capital

mínimo exigido;
c) Tenham pago, ou se comprometam a pagar, nos termos que

forem fixados, a jóia estabelecida pela assembleia geral.
3 � Nenhum cooperador poderá ser membro de outra coopera-

tiva agrícola, a título da mesma exploração, para serviços da mes-
ma natureza.

4 � Não podem ser cooperadores os titulares de interesses di-
rectos ou indirectos na área de acção da Cooperativa, relacionados
com as actividades exercidas por ela ou susceptíveis de as afecta-
rem.

5 � A admissão como Cooperador efectuar-se-á mediante pro-
posta apresentada por escrito à direcção, subscrita por dois
cooperadores e pelo proposto.

6 � Prazos de admissão:
a) A admissão será resolvida em reunião ordinária da direcção

no prazo máximo de 90 dias posteriores à entrega da proposta e a
respectiva deliberação será comunicada por escrito ao interessado;

b) Poderá a direcção recusar a admissão enquanto a Cooperati-
va não dispuser dos meios necessários à resposta da solicitação do
novo membro.

7 � A recusa de admissão é passível de recurso para a
assembleia geral a interpor no prazo de 15 dias por iniciativa do
candidato ou dos cooperadores proponentes.

8 � A assembleia geral deliberará na sua reunião seguinte à da
interposição do recurso.

9 � O candidato a cooperador que obtiver resolução favorável
à sua admissão será desde logo inscrito, ficando sujeito aos direi-
tos e obrigações decorrentes da sua condição de cooperador.

10 � A inscrição de cooperadores far-se-á em livro próprio (re-
gisto de cooperadores), sempre presente na sede da Cooperativa,
donde constará com referência a cada cooperador, o número de
inscrição por ordem cronológica de adesão, o capital subscrito e o
realizado.

11 � Transmissão de direitos:
a) Os herdeiros do cooperador falecido, sucedem-lhe em direi-

tos e obrigações perante a Cooperativa, sem prejuízo do disposto
no número seguinte.

b) Os herdeiros que reúnam as condições necessárias para o efei-
to, poderão assumir a qualidade de cooperador com a mesma ex-
ploração agrícola nas mesmas condições pelas quais o falecido se
encontrava vinculado à Cooperativa.

ARTIGO 14.º

Direitos dos cooperadores

1 � Os cooperadores têm os direitos consignados no Código
Cooperativo e nomeadamente:

a) Tomar parte na assembleia geral, apresentando propostas e
discutindo e votando os pontos constantes da ordem de trabalhos;

b) Eleger e ser eleitos para os órgãos da Cooperativa;
c) Requerer aos órgãos da Cooperativa as informações que de-

sejarem e examinar a escrita e as contas da Cooperativa, nos pe-
ríodos e nas condições fixadas nos estatutos;

d) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos defi-
nidos nos estatutos ou, quando esta não seja convocada, requerer
a sua convocação nos termos da lei;

e) Solicitar a sua demissão.
2 � Os cooperadores têm direito, além do que se deixa referido, a:
a) Reclamar perante a assembleia geral contra as infracções das

disposições legais estatutárias que sejam cometidas, quer pelos
corpos gerentes, quer por algum ou alguns dos cooperadores;

b) Reclamar para a direcção contra qualquer acto irregular co-
metido por empregado ou cooperador;

c) Haverem parte nos excedentes com observância do que for
deliberado em assembleia geral e com respeito do que se contém
no artigo 47.º, alínea c) destes estatutos.
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ARTIGO 15.º

Deveres dos cooperadores

1 � Os cooperadores têm os deveres consignados no Código
Cooperativo e nomeadamente:

a) Observar os princípios cooperativos e respeitar as leis e os
estatutos;

b) Tomar parte nas assembleias gerais;
c) Aceitar e exercer os cargos sociais para os quais tenham sido

eleitos, salvo motivo justificado de escusa;
d) Participar, em geral, nas actividades da Cooperativa e prestar

o trabalho ou serviço que lhes competir, nomeadamente, o resul-
tante do disposto no n.º 3 do artigo 23.º;

e) Efectuar os pagamentos previstos nestes estatutos.
2 � Os cooperadores, para além do que se deixa referido, obri-

gam-se a:
a) Entregar à Cooperativa a totalidade do produto da exploração

objecto da Cooperativa, com excepção das quantidades necessárias
à satisfação das necessidades familiares;

b) O cooperador obriga-se a permanecer na Cooperativa num
mínimo de três exercícios, sempre que o cumprimento das obriga-
ções respeite ou se reflicta em vinculações da Cooperativa.

3 � Outras obrigações:
a) Se o cooperador não comunicar a sua vontade de se retirar,

por carta registada com aviso de recepção até 90 dias antes do fim
do período de obrigatoriedade, será considerado como tacitamente
obrigado a novo período de vinculação, se outra coisa não tiver sido
estipulada em assembleia geral;

b) Não realizar actividades concorrenciais com as que sejam
objecto de actividade da Cooperativa;

c) A realizar o capital social segundo o disposto nestes estatutos
ou no regulamento interno, nomeadamente nos casos de aumentos
de produções entregues, quando a assembleia geral assim o decidir;

d) Comunicar à direcção, dentro do prazo de 30 dias, quando
deixar de exercer a exploração na área da Cooperativa;

e) O não cumprimento, por parte dos cooperadores, das obriga-
ções assumidas não os dispensa do pagamento das percentagens dos
encargos fixos e despesas que eram correspondentes à actividade
normal a que se vinculou no acto da admissão.

ARTIGO 16.º

Demissão

1 � Os cooperadores podem solicitar a demissão por meio de
carta dirigida à direcção no fim de cada exercício social, com pré-
aviso de 90 dias, sem prejuízo do cumprimento das suas obrigações
como membros da Cooperativa.

2 � Ao cooperador cuja demissão for aceite, será restituído no
prazo máximo de 5 anos, a contar da data da sua demissão, o va-
lor do capital realizado, assim como os excedentes e juros a que
tiver direito, relativamente ao último exercício social, até ao mo-
mento da sua demissão.

3 � O capital individual dos cooperadores realizado através de
incorporação de reservas não pode, em caso de demissão, ser re-
embolsado antes de decorridos 5 anos após a sua afectação ao
cooperador devendo esse reembolso operar-se no prazo máximo de
10 anos após tal afectação.

ARTIGO 17.º

Exclusão

1 � Poderão ser excluídos da Cooperativa os cooperadores que
violem, grave e culposamente, os deveres sociais previstos no arti-
go 15.º, designadamente:

a) Deixarem de exercer a exploração agrícola, pecuária ou flo-
restal na área de acção da Cooperativa por prazo superior a um ano;

b) Passarem a explorar ou a negociar de forma concorrencial com
a Cooperativa, quer em nome próprio, quer através de interposta
pessoa ou empresa;

c) Negociarem produtos, matérias-primas, máquinas ou outras
quaisquer mercadorias ou equipamentos que hajam adquirido por
intermédio da Cooperativa;

d) Transferirem para outros os benefícios que só aos membros é
lícito obter;

e) Tiveram sido declarados em estado de falência fraudulenta ou
de insolvência, ou tiverem sido condenados por decisão transitada
em julgado;

f) Tiverem cometido crime que implique a suspensão de direitos
civis;

g) Deixarem de entregar os produtos da sua exploração.
2 � As infracções cometidas pelos membros que não importem

exclusão, poderão ser punidas consoante a sua gravidade, pela di-

recção, com penas de censura, multa ou suspensão de direitos e
benefícios por determinado período sem prejuízo do recurso que
delas cabem para a assembleia geral nos termos do n.º 3 do arti-
go 38.º do Código Cooperativo.

3 � O recurso a que se refere o número anterior deverá ser in-
terposto no prazo de 8 dias a contar da data em que o membro
receba a comunicação da penalidade imposta.

4 � Os cooperadores excluídos, terão direito aos reembolsos
previstos nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 16.º, sem prejuízo de
eventuais indemnizações resultantes de prejuízos causados à
Cooperativa.

5 � A Cooperativa poderá, no entanto, compensar os valores de
reembolso com as indemnizações a que eventualmente tenha direi-
to pelos factos que motivaram, a exclusão, no caso de acordo quan-
to aos respectivos montantes.

6 � A Cooperativa poderá proceder aos descontos de dívidas
vencidas dos cooperadores, nas importâncias que terão direito a
receber por entrega de produtos das suas explorações e até à liqui-
dação total desses débitos.

ARTIGO 19.º

Duração dos mandatos

A duração dos mandatos dos titulares da mesa da assembleia
geral, da direcção e do conselho fiscal é de quatro anos, sendo
permitida a reeleição.

ARTIGO 48.º

Dissolução

A Cooperativa pode ser dissolvida por:
a) Impossibilidade insuperável da sua prossecução;
b) Fusão, por integração, por incorporação ou cisão integral, nos

termos dos artigos 74.º, 75.º e 76.º do Código Cooperativo;
c) Deliberação da assembleia geral, tomada nos termos da

alínea i) do artigo 49.º e do n.º 2 do artigo 51.º do Código Coope-
rativo;

d) Decisão judicial transitada em julgado que declare a Coope-
rativa impossibilitada de cumprir as suas obrigações;

e) Decisão judicial transitada em julgado que verifique que a
Cooperativa não respeita no seu funcionamento os princípios coo-
perativos que o objecto real da Cooperativa não coincide com o
objecto expresso nos estatutos que utiliza sistematicamente meios
ilícitos para a prossecução do seu objecto ou ainda que recorre à
forma cooperativa para alcançar, indevidamente, benefícios legais.

ARTIGO 51.º

Adaptação das entradas mínimas

1 � Os membros, cujo capital subscrito e realizado seja inferior
ao determinado no artigo 7.º dos presentes estatutos, deverão subs-
crever e realizar as partes em falta até àquele montante e confor-
me previsto no artigo 8.º em cinco anos.

2 � Aos membros que não realizem as partes de capital em fal-
ta nos termos do artigo anterior, aplica-se o disposto no Código
Cooperativo e demais legislação aplicável.

Foi depositado o texto actualizado do pacto social.

Está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000040784

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

O RURAL � CAFÉ, SNACK-BAR E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2702/931221; identificação de pessoa colectiva
n.º 503105066; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: Of. 24 e 26/011030.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial que:

a) A gerente Carmélia Gomes de Oliveira cessou as suas funções,
em 30 de Julho de 2001, por renúncia;

b) Foi aumentado o capital social na quantia de 602 410$, reali-
zado em dinheiro e subscrito pela única sócia Laurinda Gomes de
Oliveira Neves de Carvalho, para aumento do valor nominal da sua
quota;
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c) Foi transformada em sociedade unipessoal por quotas, por
deliberação de 30 de Julho de 2001 que aprovou o contrato pela
qual a sociedade passa a reger-se:

1.º

A sociedade adopta a firma O RURAL � Café, Snack-Bar e
Restaurante, Unipessoal, L.da, com sede no lugar de Vila Nova, fre-
guesia de Cucujães, deste concelho.

2.º

O seu objecto consiste no serviço de café, snack-bar restaurante.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros (correspondente a 1 002 410$) que constitui uma quota
de igual valor nominal, pertencente à única sócia Laurinda Gomes
de Oliveira Neves de Carvalho.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Laurinda
Gomes de Oliveira Neves de Carvalho que é desde já, designada
gerente.

2 � Compete à gerência os mais latos poderes de administração
bem como os poderes para adquirir, alienar ou onerar quaisquer
bens móveis ou imóveis da sociedade.

3 � Nos seus actos e contratos a sociedade obriga-se com a
assinatura da sua gerente.

5.º

1 � A sócia exerce as competências das assembleia gerais.
2 � As decisões da sócia, de natureza igual às deliberações da

assembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pela sócia
ou seus representantes.

3 � Os documentos de que constem os negócios jurídicos cele-
brados pela única sócia e a sociedade, serão patenteados conjunta-
mente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo que o objecto social do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas e associar-se a quaisquer outras pessoas colectivas.

7.º

A assembleia geral que aprovar as contas sociais deliberará se
serão ou não criados fundos além do da reserva legal, se serão ou
não distribuídos lucros e em caso afirmativo qual a percentagem
dos lucros a distribuir.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 1000012764

SÃO JOÃO DA MADEIRA

LITAPA � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira.
Matrícula n.º 1627/980729; identificação de pessoa colectiva
n.º 504226444; entrega n.º 3/20011212.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativamente ao exercício de 2000.

18 de Dezembro de 2001. � A Adjunta da Conservadora, Ana
Lúcia Pereira da Costa Soares. 3000031072

ALMEIDA & MARQUEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira.
Matrícula n.º 1440/960812; identificação de pessoa colectiva
n.º 503694223; entrega n.º 1/20011210.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas, relativas ao exercício de 2000.

13 de Dezembro de 2001. � A Adjunta da Conservadora, Ana
Lúcia Pereira da Costa Soares. 3000031063

DR. JOAQUIM PINHO � SERVIÇOS DE SAÚDE
OCUPACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira.
Matrícula n.º 1534/970911; identificação de pessoa colectiva
n.º 503959820; entrega n.º 2/20011211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativamente ao exercício de 2000.

17 de Dezembro de 2001. � A Adjunta da Conservadora, Ana
Lúcia Pereira da Costa Soares. 3000031059

BRADALEX � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira.
Matrícula n.º 1125/920505; identificação de pessoa colectiva
n.º 502757329; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 9/20011203.

Certifico que a sociedade supra deslocou a sede para a Avenida
do Dr. Renato Araújo, 2066, São João da Madeira.

Mais certifico que o texto completo do contrato na sua redacção
actualizada ficou depositado na pasta respectiva.

13 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 3000031054

J. S. NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira.
Matrícula n.º 1591/980402; identificação de pessoa colectiva
n.º 504128094; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
20011205.

Certifico que foi aumentado o capital social de 5 000 000$ para
10 024 100$ sendo o aumento de 5 024 100$ realizado em reforço
e na proporção das quotas dos sócios, da conta de prestações su-
plementares.

Certifico ainda que foi redenominado o capital social e foi alte-
rado parcialmente o contrato de sociedade tendo em consequência
os artigos 2.º e 5.º ficado com a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem a sua sede à Rua de 16 de Maio, Zona Indus-
trial do Orreiro, desta cidade, freguesia e concelho de São João da
Madeira.

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro e nos diversos valores constantes da escrituração social, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

Mais certifico que o texto completo do contrato na sua redacção
actualizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 3000031045

DR. JOAQUIM PINHO � SERVIÇOS DE SAÚDE
OCUPACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira.
Matrícula n.º 1534/970911; identificação de pessoa colectiva
n.º 503959820; entrega n.º 1/20011211.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas relativamente ao exercício de 1999.

17 de Dezembro de 2001. � A Adjunta da Conservadora, Ana
Lúcia Pereira da Costa Soares. 3000031042

VALE DE CAMBRA

CASTRO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 150/780602; identificação de pessoa colectiva n.º 500757917;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/20011213.

Certifico que foi depositada a acta da sociedade em epígrafe da
qual consta:

O aumento de capital e a alteração parcial do contrato de socie-
dade, tendo em consequência o artigo 3.º, tendo ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, já em dinheiro é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500 euros cada, pertencendo cada uma aos dois sócios, Belmiro
Augusto de Castro e Armando Fernandes.

19 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 3000031099

ARSOPI � HOLDING, SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 396/901012; identificação de pessoa colectiva n.º 502428490;
entrega n.º 1/20011212.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício de 2000.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 3000031092

FOTO D. MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 379/900404; identificação de pessoa colectiva n.º 502320974;
entrega n.º 1/20011217.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício de 2000.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 3000031087

TRANSCAMBRA � TRANSPORTES VALE DE CAMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 467/680910; identificação de pessoa colectiva n.º 500533490;
entrega n.º 1/011213.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício de 2000.

13 de Dezembro de 2001. � A Escrituraria Superior, Ana Paula
Ribeiro Nunes dos Santos. 3000031342

DETCONTA � GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 337/890123; identificação de pessoa colectiva n.º 501269908;
entrega n.º 3/20011214.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício de 2000.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 3000031336

VÍTOR CALÇÃO � MEDIADOR SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 664/970710; identificação de pessoa colectiva n.º 503921017;
entrega n.º 2/20011214.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativo ao exercício de 2000.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Patronilho Marques Sabino Abrantes de Pina. 3000031332

IPVALE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícu-
la n.º 495/930510; identificação de pessoa colectiva
n.º 503011045; inscrição n.º 23; número e data da apresenta-
ção: 2/011211.

Certifico que foi depositada a escritura da sociedade em epígrafe
de onde consta o registo de fusão por incorporação desta socieda-
de com a sociedade IPTUR � Empreendimentos Imobiliários, S. A.

Conferida. Está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Margarida Maria
Antunes Martins. 3000031325

ARLINDO SOARES CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vale de Cambra. Matrícula
n.º 167/790904; identificação de pessoa colectiva n.º 500896356;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/011211.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao aumento de
capital e alteração parcial do contrato de sociedade, em
consequência da redenominação em euros, passando o artigo 3.º, do
respectivo contrato de sociedade, ficado coma seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito, é de
60 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 42 000 euros, pertencente ao sócio Arlindo Soares Correia,
e duas do valor de 9000 euros cada uma, pertencendo cada uma
delas a cada um dos sócios Carlos Alberto Ferreira Correia e Joa-
quim Dinis Ferreira Correia.

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

11 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Margarida Maria
Antunes Martins. 3000031317

BEJA
ALJUSTREL

LIVRARIA E PAPELARIA PEREIRA, L.DA

Sede: Rua de 31 de Janeiro, 29, na vila,
freguesia e concelho de Aljustrel

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 54/
900503; identificação de pessoa colectiva n.º 502350075; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/020123.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumenta-
do o capital de 600 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado par-
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cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma 3333,67 �
pertencente ao sócio Luís Coelho Pereira e outra de 1666,67 � per-
tencente à sócia Maria Luísa Godinho Pereira.

Fica depositado na pasta respectiva o texto completo na sua re-
dacção.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000040774

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE DA BOAVISTA, L.DA

Sede: Rua de Manuel da Fonseca, 5, 1.º, esquerdo,
freguesia e concelho de Aljustrel

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 157/
001127; identificação de pessoa colectiva n.º 505222930; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/020114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 4.º do contrato social, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos sócios, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a assinatura de ambos os gerentes.

Ficou depositado, na pasta respectiva, o teor actualizado do con-
trato.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 1000040753

AUTO-REPARADORA ALJUSTRALENSE, L.DA

Sede: Rua de São João de Deus, 22, Aljustrel

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljustrel. Matrícula n.º 93/
940218; identificação de pessoa colectiva n.º 503137316; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/020102.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas, uma de 3500 euros pertencente a Maria João
Matias do Rosário das Neves e outra de 1500 euros, pertencente a
Carlos Manuel das Neves.

Fica depositado na pasta respectiva o texto completo na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000040762

MÉRTOLA

MONTE NOVO DO NAVIO � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 72/
960219; identificação de pessoa colectiva n.º 501909869; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/230701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 500 000$ para 5000 � e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 4.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social efectuado por incorporação de reservas livres
dividido em duas quotas do valor nominal de 2500 � pertence uma
a cada um dos sócios, José António Candeias e José António
Martins Costa.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Clara Maria Car-
doso Moço. 3000030896

MIRTILCONTA � CONTABILIDADE, PROJECTOS
DE INVESTIMENTO E ALOJAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 213/
011010; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011010.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe por Joa-
quim Rui Manuel Antunes casado com Maria Luísa Vítor dos San-
tos Antunes, na comunhão de adquiridos, residente na Rua do
Dr.Afonso Costa, 104, Mértola e Paula Marisa Vítor Antunes, sol-
teira, maior, residente na Rua de Aquilino Ribeiro, 8, 2.º, esquer-
do, Carnaxide, Oeiras, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MIRTILCONTA � Contabili-
dade, Projectos de Investimento e Alojamentos, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Dr. Afonso Costa, 104, na vila, freguesia e conce-
lho de Mértola.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em prestação de serviços de
contabilidade e assessoria fiscal, projectos de investimento comer-
cial e industrial, alojamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros representado por duas iguais, de 2500 euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios Joaquim Rui Manuel Antunes e Paula
Marisa Vítor Antunes.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante de 10 000 euros nos termos e condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fican-
do contudo desde já designado gerente o sócio Joaquim Rui Ma-
nuel Antunes.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos será necessário e suficiente a assinatura
do gerente Joaquim Rui Manuel Antunes.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, (Assinatura ile-
gível.) 3000030892

BEBIDAS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 88/
900504; identificação de pessoa colectiva n.º 502341807.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativa ao ano de 2000 da
sociedade em epígrafe.

17 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Clara Maria Car-
doso Moço. 3000030890

AUTO MECÂNICA DE MÉRTOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 165/
980413; identificação de pessoa colectiva n.º 504131095; inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 2 e 3/011008.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 1 000 000$ para 5000 � e redominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto ao artigo 4.º que passou a ter seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de 2500 euros
pertencente ao sócio Júlio Augusto André e outra de 2500 euros
pertencente à sócia Maria Fernanda da Silva André.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Clara Maria Car-
doso Moço. 3000030888

SERPA

SOCIEDADE AGRÍCOLA CABRAL DE ASCENÇÃO, L.DA

Sede: Herdade de Alpendre dos Lagares, em vila Serpa

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 134/
891011; identificação de pessoa colectiva n.º 502231750; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 1/020214.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi a acta
n.º 20 datada de 15 de Novembro de 2001 e pacto social actualiza-
do alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º

Tendo o capital sido redenominalizado em euros. Tendo o
artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde a três quotas. uma
de 1660,67 euros pertença da sócia Maria Leonor Nunes Cabral de
Ascenção, uma quota indivisa de 1666,67 euros, pertença de Ma-
ria Leonor Nunes Palma Cabral de Ascenção, viúva, Miguel Mon-
tes Palma Cabral de Ascenção casado com Sofia Pizarro Passanha
Sobral na separação de bens e Luís Montes Palma Cabral de
Ascenção casado com Mariana Lencastre de Sousa Cabral de
Ascenção na comunhão de adquiridos, e uma quota de
1666,67 euros pertença, em partes iguais, dos sócio Miguel Mon-

tes Palma Cabral de Ascenção e Luís Montes Palma Cabral de
Ascenção.

14 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Luísa Nunes
de Sousa. 1000040773

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO VALE DE HERVANÇOS, L.DA

Sede: Herdade do Vale de Hervanços
em Vila Verde de Ficalho

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 300/
980427; identificação de pessoa colectiva n.º 504137832; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/020208.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi a acta
n.º 7 datada de 25 de Outubro de 2001 e pacto social actualizado
alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º

Tendo o capital sido redenominalizado em euros. Tendo o
artigo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de três quotas: duas iguais de
1700 euros cada, pertencentes aos sócios Maria Cândida Mercks de
Meneses Soares Tavares da Silva e Maria Elisabete Mercks de
Meneses Soares, e uma de 1600 euros, pertencente ao sócio Eugénio
Baião Custódio.

8 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Maria Luísa Nunes
de Sousa. 1000040770

BRAGA
BARCELOS

J. MORGADO & MACEDO, L.DA

Sede: Santo André, Areias, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º 4675/200011227; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 138/27122001.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre João
Pereira Morgado e mulher Ana Paula da Silva Macedo Morgado,
casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade,
cujos estatutos e relatório nos termos do artigo 28.º Código das
Sociedades Comerciais são do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Morgado & Macedo, L.da e
tem a sua sede no lugar de Santo André, freguesia de Areias (São
Vicente), concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de
malhas e tecido.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente subscrito é de 5000 euros, dividido em
duas quotas, uma do valor nominal de 4500 euros, pertencente ao só-
cio João Pereira Morgado, e outra do valor nominal de 500 euros,
pertencente à sócia Ana Paula da Silva Macedo Morgado.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem ao sócio João Pereira Morgado que desde já fica
nomeado gerente.

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

Relatório de verificação

Das entradas em espécie para realização do capital social, elabora-
do nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comer-
ciais (Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro).

1 � Na constituição de sociedades e aumentos dos respectivos
capitais sociais, a realização do capital social por entradas em bens
diferentes de dinheiro, está sujeita ao relatório efectuado nos ter-
mos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

O presente relatório destina-se a certificar o valor dos bens que
constituem a entrada em espécie, livre de ónus e encargos, na rea-
lização do capital social da sociedade J. Morgado & Macedo, L.da

2 � O capital social de 5000 euros será subscrito pelos sócios
João Pereira Morgado, contribuinte 148866263, com sede no lugar
de Santo André, Areias (São Vicente), Barcelos, no montante de
4500 euros, e Ana Paula Silva Macedo Morgado, contribuinte
186 829361, moradora no lugar de Santo André, Areias (São
Vicente), Barcelos, no montante de 500 euros, a realizar, quanto ao
primeiro, João Pereira Morgado, totalmente por entrada de bens em
espécie, no valor de 4500 euros, e quanto à segunda, Ana Paula
Silva Macedo Morgado, em dinheiro, no valor de 500 euros.

3 � Descrição dos bens e sua titularidade:
3.1 � Descrição dos bens � os bens a entregar para a realiza-

ção do capital são constituídos por máquinas, equipamento admi-
nistrativo e um veículo.

3.1.1 � Tear orizio ponto americano � jogo 20 34
Valor atribuído 3 200 000$ que corresponde a 15 961,53 euros.
3.1.2 � Tear orizio jersey � jogo 20 30
Valor atribuído 2 000 000$ que corresponde a 9 975,96 euros.
3.1.3 � Tear mayer jersey MV4 � jogo 24 26
Valor atribuído 608 000$ que corresponde a 3 032,69 euros.
3.1.4 � Tear orizio inter-rib � jogo 16 36
Valor atribuído 4 000 000$ que corresponde a 19 951,92 euros.
3.1.5 � Tear orizio inter-rib � jogo 20 36
Valor atribuído 4 000 000$ que corresponde a 19 951,92 euros.
3.1.6 � Diversos componentes industriais
Valor atribuído 592 000$ que corresponde a 2952,88 euros.
3.1.7 � Compressor marca boge 15 CV
Valor atribuído 800 000$ que corresponde a 3990,38 euros.
3.1.8 � Compressor 500
Valor atribuído 256 410$ que corresponde a 1278,97 euros.
3.1.9 � Balança mod. PVM INT. GALV.
Valor atribuído 227 500$ que corresponde a 1134,77 euros.
3.1.10 � Visor modelo dexal
Valor atribuído 52 500$ que corresponde a 261,87 euros.
3.1.11 � Secretária 1,60 x 800 (Pereira)
Valor atribuído 23 275$ que corresponde a 116,10 euros.
3.1.12 � Secretária 800 (Pereira)
Valor atribuído 15 461$ que corresponde a 77,12 euros.
3.1.13 � Canto redondo 90 R lac. preto
Valor atribuído 19 285$ que corresponde a 96,19 euros.
3.1.14 � Bloco fixo 2 gavetas cinza/preto
Valor atribuído 11 056$ que corresponde a 55,15 euros.
3.1.15 � Armário 3 prateleiras 1,60 cinza/preto
Valor atribuído 20 199$ que corresponde a 100,75 euros.
3.1.16 � Veículo ligeiro de mercadorias marca Ford, matrícula

RH-64-07
Valor atribuído 600 000$ que corresponde a 2992,79 euros.
3.2 � Identificação do titular dos bens.
3.2.1 � Os bens acima referidos são propriedade de João Perei-

ra Morgado, empresário em nome individual, contribuinte
148866263, com sede no lugar de Santo André, Areias (São
Vicente), em Barcelos.

4 � Critérios de avaliação dos bens � pela contabilidade do
empresário em nome individual, João Pereira Morgado, verifiquei
que a 31 de Dezembro de 2000, todos os bens se encontravam
correctamente escriturados no livro apropriado.

Data a especificidade dos bens a integrar no património da nova
sociedade, para além da verificação física, estado de conservação
e valores contabilizados, obtive uma opinião de um perito com
reconhecida idoneidade e experiência.

Os valores atribuídos têm em conta as características específicas
dos bens, a sua utilidade, o valor presente de rendimentos futuros,
as taxas de capitalização adequadas para o efeito e, relacionando o
valor obtido com dados de transacções de bens com características
semelhantes ou comparadas.

Tudo devidamente ponderado, estou de acordo com os valores lí-
quidos dos bens contabilizados na escrita do Empresário em Nome
Individual e descritos nos pontos 3.1.1 a 3.1.16, os quais conduziram
ao valor global de 16 425 686$, correspondentes a 81 930,98 euros que
considero ser o seu justo valor reportado à presente data, excedendo
assim o valor nominal do capital a realizar em 77 430,98 euros.

5 � Correspondência entre o valor atribuído aos bens e o valor
do capital a realizar.

Face ao exposto, é minha convicção que os bens que constituem
a entrada em espécie com que o sócio João Pereira Morgado, vai
realizar o valor nominal do capital social de 4500 euros foram ava-
liados pelo justo valor e atingem o valor nominal do respectivo
capital, excedendo em 77 430,98 euros que são entregues para conta
corrente em seu nome, sob a forma de suprimentos.

6 � Foi dado conhecimento ao sócio que este relatório de veri-
ficação tem validade de 90 dias.

3 de Dezembro de 2001. � Serafim Fernando da Silva Castro,
revisor oficial de contas n.º 1046.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel
de Sousa Carvalho. 1000012773

BRAGANÇA
MACEDO DE CAVALEIROS

G.T.T. � GABINETE DE TIPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 222/921214; inscrição n.º 3; número e data da apre-
sentação: 3/020206.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi feita
a redenominação do capital social para 5000 euros, tendo o au-
mento de 602 410$ sido subscrito por incorporação de reservas
pelos sócios e consequentemente foi alterado o artigo 3.º nos
seguintes termos.

3.º

O capital social integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por duas quotas iguais no valor nominal de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma ao sócio Luís José Gemelgo e outra à sócia
Teresa da Conceição Orfão Carneiro Gemelgo.

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

6 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000040749

DISTRIMACEDO � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 285/960402; inscrição n.º 2; número e data da apre-
sentação: 2/020211.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feita a
redenominação do capital social para 50 000 euros, tendo o aumento
de 25 060,11 � sido subscrito em dinheiro pelos sócios e
consequentemente alterado o artigo 4.º nos seguintes termos.

4.º

O capital social integralmente realizado, é de 50 000 euros, re-
presentado por 10 000 acções de 5 euros cada, nominativas, poden-
do haver títulos de 1, 10 e 100 acções.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

11 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000040746

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

SAPATARIA IMPÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 670/840314; identificação de pessoa colectiva n.º 501482385;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 2/20011128.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto, aumento subscrito pelos sócios, na proporção das
respectivas quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

Mais certifico que ficou depositado na pasta própria da socieda-
de, o texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da
Trindade Santos Pires. 1000040760

OLEIROS

CONSTRUÇÕES POVOINHAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 112/
991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504776053;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 2 e 3/281101.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram lavra-
dos os seguintes actos:

1 � Cessação das funções do gerente João Agostinho Simão, por
renúncia, a partir de 16 de Janeiro de 2001.

2 � Alteração parcial do pacto, com a seguinte nova redacção que
foi dada ao artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita social é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, uma de 3000 euros do sócio
Daniel Esteves Gonçalves e outra de 2000 euros da sociedade.

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2001. � O Ajudante, Alfredo de Jesus
Martins. 3000031378

MENDES & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oleiros. Matrícula n.º 10/
870914; identificação de pessoa colectiva n.º 504776053;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/201101.

Certifico que a sócia Maria do Céu Pedroso Barata Mendes,
cessou as suas funções de gerente, por renúncia, a partir de 2 de
Maio de 1988.

Está conforme.

20 de Outubro de 2001. � O Ajudante, Alfredo de Jesus Martins.
3000031374

PENAMACOR

ANTÓNIO ALBERTO JUSTINO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula
n.º 117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/011203.

Certifico que foi constituída entre António Alberto Justino, ca-
sado com Maria Olívia Caiado Vaz Justino na comunhão de adqui-
ridos; João Miguel Vaz Justini, solteiro, maior, Nuno Manuel Vaz
Justino, solteiro, maior e André Filipe Vaz Justino, solteiro, menor,
a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma António Alberto Justino &
Filhos, L.da, e tem a sua sede na Rua da Estrada, 3, na freguesia
de Salvador, concelho de Penamacor.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede so-
cial ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio de ma-
deiras e materiais de construção.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma de
2750 euros pertencente ao sócio António Alberto Justino; uma de
750 euros pertencente ao sócio João Miguel Vaz Justino, uma de
750 euros pertencente ao sócio Nuno Manuel Vaz Justino e uma de
750 euros pertencente ao sócio André Filipe Vaz Justino.

4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral fica a cargo do sócio
António Alberto Justino que desde já fica nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos
e contratos, pela assinatura do gerente.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

6.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos na conta aberta em nome
da sociedade para fazer face às despesas inerentes à sua constitui-
ção e início imediato de actividade.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Ana Maria Monteiro
Coutinho. 3000031422

PENACAIXE � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO
DE PENAMACOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula
n.º 119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/011204.

Certifico que entre Joaquim Cunha de Oliveira, casado com
Emília Gracinda Sousa Freitas Oliveira, na comunhão de adquiri-
dos e Bruno Freitas de Oliveira, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se regerá pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma PENACAIXE � Caixilharia de Alu-
mínio de Penamacor, L.da, tem a sua sede na Zona Industrial, Lote
D-6, na freguesia e concelho de Penamacor.

2.º

O seu objecto consiste na fabricação de portas, janelas e elemen-
tos similares em alumínio lacados ou anodizados.
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 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma
pertencente ao sócio Joaquim Cunha de Oliveira e outra pertencente
ao sócio Bruno Freitas de Oliveira.

4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, bem
como entre parentes e afins em qualquer grau da linha recta ou até
ao segundo grau da linha colateral. A cessão a estranhos fica de-
pendente do consentimento da sociedade, à qual é reservado o di-
reito de preferência. Se a sociedade não quiser usar desse direito,
pertencerá ele aos restantes sócios.

5.º

A gerência da sociedade será exercida por dois ou mais geren-
tes eleitos entre sócios ou não sócios, sem caução, e com ou sem
remuneração conforme for deliberado em assembleia geral, sendo
necessária a intervenção de dois gerentes para a sociedade se con-
siderar validamente obrigada, podendo os actos de mero expedien-
te ser assinados por um só.

6.º

Não poderão os sócios quer directamente quer por interposta
pessoa, exercer qualquer outro comércio ou indústria concorrencial
com o objecto social, sem autorização da sociedade.

7.º

Além do fundo de reserva obrigatória, poderá a sociedade e em
assembleia geral decidir a criação de quaisquer outros fundos no-
meadamente para amortização e aquisição de quotas.

8.º

A sociedade terá o direito de proceder à amortização de qualquer
quota que venha a ser penhorada, arrestada ou por qualquer moti-
vo possa vir a ser vendida judicialmente. A amortização será feita
nas condições previstas no artigo seguinte.

9.º

A amortização será feita pelo valor do último balanço e o seu
pagamento em seis prestações semestrais e iguais que não vence-
rão qualquer juro.

10.º

As quotas só poderão ser objecto de divisão com prévia autori-
zação da sociedade.

§ único. Em caso de sucessão por morte os herdeiros serão re-
presentados na sociedade por um deles à sua escolha.

11.º

A sociedade apenas se dissolverá nos casos previstos na lei.

12.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva forma diferen-
te, serão convocadas por carta registada dirigida aos sócios com a
antecedência mínima de 15 dias.

13.º

Desde já ficam designados gerentes da sociedade o sócio Joaquim
Cunha de Oliveira e o sócio Bruno Freitas de Oliveira.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Ana Maria Monteiro
Coutinho. 3000031395

MARIA OLÍVIA CAIADO VAZ JUSTINO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor. Matrícula
n.º 118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/011203.

Certifico que foi constituída entre Maria Olívia Caiado Vaz
Justino casada com António Alberto Justino, na comunhão de ad-
quiridos; João Miguel Vaz Justino, solteiro, maior; Nuno Manuel
Vaz Justino, solteiro, maior e André Filipe Vaz Justino, solteiro,

menor, a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguin-
te contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Maria Olívia Caiado Vaz Justino &
Filhos, L.da, e tem a sua sede na Rua da Estrada Nova, 3, na fre-
guesia de Salvador, concelho de Penamacor.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede so-
cial ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transporte ocasio-
nal de passageiros em veículos ligeiros (táxi).

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma de
2750 euros pertencente à sócia Maria Olívia Caiado Vaz Justino;
uma de 750 euros pertencente ao sócio João Miguel Vaz Justino,
uma de 750 euros pertencente ao sócio Nuno Manuel Vaz Justino
e uma de 750 euros pertencente ao sócio André Filipe Vaz
Justino.

4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral fica a cargo da sócia
Maria Olívia Caiado Vaz Justino que desde já fica nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos
e contratos, pela assinatura do gerente.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

6.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada nos termos da
alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, a efectuar quaisquer levantamentos na conta aberta em nome
da sociedade para fazer face às despesas inerentes à sua constitui-
ção e início imediato de actividade.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Ana Maria Monteiro
Coutinho. 3000031389

COIMBRA
MONTEMOR-O-VELHO

ALJOSEM � COMPRA E VENDA DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 391; identificação de pessoa colectiva n.º 503962503.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria
Madalena Moreira de Freitas. 3000031381

PENACOVA

SIMÕES & OLIVEIRA � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 143/
920227; identificação de pessoa colectiva n.º 502716231; data da
apresentação: 010703.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que se encontram depositados na
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pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 1000013067

SILVÉRIO SILVA BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 270/
990317; identificação de pessoa colectiva n.º 504325930; data da
apresentação: 010629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que se encontram depositados na
pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 1000013060

ÉVORA
BORBA

JOAQUIM FIGUEIREDO & FILHAS
INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 224/
980219; identificação de pessoa colectiva n.º 504072994; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/011213.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o seu capital e
consequentemente alterou o seu artigo 3.º do respectivo pacto, fi-
cando o mesmo, com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios do seguin-
te modo: Joaquim Amaro Freire Figueiredo, uma quota de valor
nominal de 2500 euros, Aurora Maria Batanete Figueiredo, uma
quota de valor nominal de 1250 euros, e Ana Sofia Batanete
Figueiredo, uma quota de valor nominal de 1250 euros.

O pacto na sua redacção actualizada está depositado na respec-
tiva pasta.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 1000013187

ESTREMOZ

TECNISERRA � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Praça de Luís de Camões, 29, rés-do-chão,
Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 142/
260779; identificação de pessoa colectiva n.º 500882096; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 3/201201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Reforço do capital, sendo o valor do aumento de 2410$,
realizado por incorporação de reservas na proporção das respecti-
vas quotas.

2 � Redenominação do capital em euros.
3 � Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 3.º do respecti-

vo pacto social que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 �, e corresponde à soma de três quo-
tas uma de 3500 �, do sócio Vítor do Nascimento Gonçalves Ser-

ra, uma de 750 � da sócia Rita Bárbara Barrotes Alves Serra, en-
tre si casados na comunhão geral e residente em Estremoz, na
Avenida de 9 de Abril, 13, e outra de 750 �, da sócia Maria do
Rosário Alves Serra, divorciada, residente no Largo da República
da Turquia, 5, 14.º D, em Lisboa.

Ficou depositada na pasta respectiva, a redacção actualizada do
pacto social, onde consta a respectiva alteração.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 1000013184

PLURIPEÇAS � SOCIEDADE DE MÁQUINAS,
PEÇAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Rua de Gomes de Resende Júnior, 11,
Santo André, Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 159/
140181; identificação de pessoa colectiva n.º 501098569; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/191201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Reforço do capital, sendo o valor do aumento de 402 410$,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção das
respectivas quotas.

2 � Redenominação do capital em euros.
3 � Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 3.º do respecti-

vo pacto social que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
1666,60 euros, cada, uma de cada sócio, e duas quotas iguais de
833,40 euros, cada, uma de cada sócio.

Ficou depositada na pasta respectiva, a redacção actualizada do
pacto social, onde consta a respectiva alteração.

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 1000013182

CREDIMAR � COMÉRCIO DE MÁRMORES, L.DA

Sede: Courela dos Alens, freguesia de Arcos,
concelho de Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 543/
050399; identificação de pessoa colectiva n.º 504441566; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/201201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Reforço do capital, sendo o valor do aumento de 602 410$,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção das
respectivas quotas.

2 � Redenominação do capital em euros.
3 � Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 4.º do respecti-

vo pacto social que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros dividido em duas quotas, uma de 2625 euros do sócio
Vítor Manuel da Bárbara Lopes e outra de 2375 euros do sócio
Mariano José da Silva Picão Fusco.

Ficou depositada na pasta respectiva, a redacção actualizada do
pacto social, onde consta a respectiva alteração.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 1000013179
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PEÇAGRÍCOLA (ESTREMOZ) � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Avenida de Santo António, rés-do-chão,
Santa Maria, Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 144/
091079; identificação de pessoa colectiva n.º 500888291; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/191201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Reforço do capital, sendo o valor do aumento de 402 410$,
realizado da seguinte forma: 350 000$, por incorporação de resul-
tados transitados; e 52 410$, por incorporação de reservas dispo-
níveis, subscrito pelos sócios na proporção das respectivas quotas.

2 � Redenominação do capital em euros.
3 � Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 3.º do respecti-

vo pacto social que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e por in-
corporação de reservas e de resultados transitados é de 5000 euros,
formado por duas quotas de valor nominal de 4000 euros e
1000 euros, cada, pertencente uma a cada um dos sócios
Peçagrícola � Sociedade Nova Eborense de Peças e Aces-
sórios, L.da, e João de Deus Coias Pires.

Ficou depositada na pasta respectiva, a redacção actualizada do
pacto social, onde consta a respectiva alteração.

Conferida, está conforme.

19 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 1000013177

REYNOLDS EDLMANN � EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 54, Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 357/
120193; identificação de pessoa colectiva n.º 502897198; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 14/201201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Reforço do capital, sendo o valor do aumento de 602 410$,
sendo 400 000$, realizado por incorporação de reservas legais dis-
poníveis e 202 410$ realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios
na proporção das respectivas quotas.

2 � Redenominação do capital em euros.
3 � Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 4.º do respecti-

vo pacto social que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e por in-
corporação de reservas é de 5000 euros, formado por três quotas,
sendo duas de 1000 euros e uma de 3000 euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios: John Frederick Reynolds Edlmann �
1000 euros, Carole Susan Edlmann � 1000 euros e Reynolds
Edlamann & Company Limited. � 3000 euros.

Ficou depositada na pasta respectiva, a redacção actualizada do
pacto social, onde consta a respectiva alteração.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 1000013175

SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DA CHOURIÇA
E ANEXOS, L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 54,
freguesia de Santo André, concelho de Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 494/
170697; identificação de pessoa colectiva n.º 503893560; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 15/201201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Reforço do capital, sendo o valor do aumento de 602 410$,
realizado por incorporação de reservas disponíveis e subscrito pe-
los sócios na proporção das respectivas quotas.

2 � Redenominação do capital em euros.
3 � Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 3.º do respecti-

vo pacto social que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

Montante e composição do capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e por incor-
poração de reservas é de 5000 euros, formado por duas quotas de
valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios John Frederick Reynolds Edlmann e Carole Susan Edlmann.

Ficou depositada na pasta respectiva, a redacção actualizada do
pacto social, onde consta a respectiva alteração.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 1000013173

A TASQUINHA DO ZÉ ALTER
SOCIEDADE DE HOTELARIA, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 22, Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 332/
091291; identificação de pessoa colectiva n.º 502659289; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 12/201201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Reforço do capital, sendo o valor do aumento de 602 410$,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção das
respectivas quotas.

2 � Redenominação do capital em euros.
3 � Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 3.º do respecti-

vo pacto social que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas, uma valor nominal de
2500 euros e outra de valor nominal de 2000 euros, pertencentes ao
sócio Tobias Américo Cardoso Gonçalves, e uma de valor nominal de
500 euros pertencente ao sócio Paulo Jorge da Conceição Gonçalves.

Ficou depositada na pasta respectiva, a redacção actualizada do
pacto social, onde consta a respectiva alteração.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 1000013171

TRINDADE E BELFO, L.DA

Sede: Rua de D. Vasco da Gama, 40, Estremoz

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 484/
170297; identificação de pessoa colectiva n.º 503933805; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/201201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

1 � Reforço do capital, sendo o valor do aumento de 602 410$,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção das
respectivas quotas.

2 � Redenominação do capital em euros.
3 � Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 4.º do respecti-

vo pacto social que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal
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de 2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Maria
José Alves Trindade Garcia e António Joaquim Carvalho Belfo.

Ficou depositada na pasta respectiva, a redacção actualizada do
pacto social, onde consta a respectiva alteração.

Conferida, está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 1000013169

ÉVORA

CASA DE OURO, DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Raimundo, 120, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2243/
980615; identificação de pessoa colectiva n.º 504168070; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 20/20011130.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumenta-
do o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação aos artigos 3.º do pacto que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de 100 euros,
pertencente ao sócio Guo Sheng e outra de 4900 euros pertencente
ao sócio Lin Yongjie.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000013166

A FLOR � COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, L.DA

Sede: Loja 3, Centro Comercial Feira Nova, Estrada 114

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1248/
900201; identificação de pessoa colectiva n.º 502299959.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

11 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000013159

EURO/2000 � FORMAÇÃO, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Sede: Travessa de Afonso Trigo, 5

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1061/
871215; identificação de pessoa colectiva n.º 501611770.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente aos anos de 1999 e 2000.

11 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000013156

EVORALÓGICA � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Centro Comercial Eborim, loja LB, 01

Capital social: 400 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2149/
971126; identificação de pessoa colectiva n.º 504007262.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

11 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000013097

PORTEL

PASTELARIA ALENTEJANA PORTELENSE, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel de Arriaga, Portel

Capital mínimo: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 11/
880119; identificação de pessoa colectiva n.º 501605355; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/280102.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi registada: 

Alteração do pacto social.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro.
Aumento: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios com igual quantia.
Sócios e quotas:
1) Maria de Lurdes Souto Gusmão Branquinho, com uma quota

do valor nominal de 2500 euros; e
2) Luís António Carvalho Branquinho, com uma quota do valor

nominal de 2500 euros.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fátima Maria
Velez da Silva. 1000040788

REGUENGOS DE MONSARAZ

O GLUTÃO, LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 311/980609; identificação de pessoa colectiva
n.º 504211749; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
11122001.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, por acta
n.º 7 de 25 de Setembro de 2001, foi aumentado o capital em 2410$,
passa para 1 002 410$, redenominado para 5000 euros, rendo sido
alterado o artigo 3.º do contrato social ficando este com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
4775 euros, pertencentes ao sócio Carlos Miguel dos Santos Pires;
e a outra de 225 euros, pertencentes à sócia Mariana Vitória dos
Santos Pires.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos
Fernando Rosa Valente Pereira. 1000013046

PINTURA AUTO DE JOSÉ HERNANE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz. Matrí-
cula n.º 238/950816; identificação de pessoa colectiva n.º 503468800;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/21122001.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, por acta
n.º 9 de 23 de Novembro de 2001, foi aumentado o capital em
602 410$, passa para 1 002 410$, redenominado para 5000 euros,
rendo sido alterado o artigo 3.º do contrato social ficando este com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas no valor de
1250 euros, pertencentes uma a cada sócio, Hernane São Romão
Ramalho Paulino e José da Silva Rosado.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos
Fernando Rosa Valente Pereira. 1000013049
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AUTO-MECÂNICA REGUENGUENSE
REPARAÇÕES MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 141/890718; inscrição n.º 3; número e data da apre-
sentação: 3/21122001.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, por acta
n.º 15 de 19 de Dezembro de 2001, foi aumentado o capital em
602 410$, passa para 1 002 410$, redenominado para 5000 euros,
rendo sido alterado o artigo 2.º do contrato social ficando este com
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � O capital social é de 5000 euros integralmente em dinhei-
ro, correspondendo à soma das quotas seguintes, uma de 2500 euros
pertencente ao sócio António João Ramalho Félix; outra de
2500 euros pertencente ao sócio Francisco José Falardo Rita.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos
Fernando Rosa Valente Pereira. 1000013054

VILA VIÇOSA

SODIVIÇOSA � SUPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 450/010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505157420.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com, relação à sociedade em epígrafe
foi efectuado em 28 de Dezembro de 2001, o registo de prestação
de contas, relativo ao no de 2000 mediante o depósito dos docu-
mentos respectivos.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria José
Bilro Guegués da Silva. 1000040757

FARO
LAGOS

ULTRAVARIA � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 459/
811005; identificação de pessoa colectiva n.º 501211390;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/09102001.

Certifico a mudança de sede da sociedade em epígrafe para a
Avenida dos Descobrimentos, 21, freguesia de São Sebastião, Lagos.

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regina
Vieira Costa. 100013031

MARAU � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1901/
980527; identificação de pessoa colectiva n.º 504171313; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/19092001.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$ que corresponde a 5000 euros e alterou o
artigo 4.º do contrato social que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

Capital

Integralmente realizado em dinheiro e por incorporação de reser-
vas livres, no montante total de 5000 euros, correspondendo à soma
de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada sócio.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regina
Vieira Costa. 1000013035

MARIA DO CARMO VIEIRA
& SILVÉRIO DOS SANTOS CARRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2292/
011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505761462; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/19102001.

Certifico que por escritura de 20 de Setembro de 2001 lavrada a
fl. 40 do livro de notas para escrituras diversas n.º 163-G do Car-
tório Notarial de Lagos, foi constituída entre Maria do Carmo Vieira
e Silvério dos Santos Carraça a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria do Carmo Vieira & Silvério
dos Santos Carraça, L.da, tem a sua sede na Cerca do Portão, fre-
guesia de Bensafrim, concelho de Lagos.

ARTIGO 2.º

O capital social inteiramente realizado, é da quantia de
5000 euros, dividida em duas quotas, uma de 2500 euros da sócia
Maria do Carmo Vieira e outra de 2500 euros do sócio Silvério dos
Santos Carraça.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de materiais de
construção, agricultura, máquinas e ferramentas, materiais de
construção civil, materiais de drogaria em geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, ficando desde já dis-
pensado o consentimento da sociedade para as divisões necessárias
para o efeito, porém a cessão a favor de estranhos depende do
consentimento da sociedade que fica neste caso, com direito de
preferência em primeiro lugar e os restantes sócios em segundo.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade será exercida por ambos os sócios que
ficam desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução e com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos e
contratos com a assinatura de um dos gerentes.

ARTIGO 8.º

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

Insolvência ou falência do sócio titular;
Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
A contrapartida da amortização é o valor da liquidação da quota

determinado nos termos do artigo 105.º, n.º 2 do Código das So-
ciedades Comerciais, e 1021.º do Código Civil.

ARTIGO 9.º

Em caso de falecimento ou interdição de algum dos sócios, os
seus herdeiros ou representantes nomearão um de entre eles que a
todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 10.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho de Lagos ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 11.º

A gerência fica autorizada a comprar e vender quaisquer bens,
imóveis ou móveis, tomar de arrendamento quaisquer prédios e
tomar de trespasse ou cessão de exploração qualquer estabelecimen-
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tos para a sociedade, requerer quaisquer licenças e alvarás, cele-
brar quaisquer contratos de empréstimo e receber quaisquer sub-
sídios.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, fican-
do desde já, o gerente autorizado a efectuar o levantamento do
capital social para fazer face às despesas de constituição.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000013039

FURTADO & ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 409/
900902; identificação de pessoa colectiva n.º 500441219; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/11102001.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000% para 1 002 410$ que corresponde a 5000 euros e alterou
o artigo 3.º do contrato social que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
2500 euros do sócio Américo da Costa André e outra, também de
2500 euros, do sócio José Joaquim do Carmo Furtado.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regina
Vieira Costa. 1000013042

LOULÉ

CEREAIS � JORGE MENDES, L.DA

Sede: Rua de Afonso de Albuquerque, 109, rés-do-chão,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3269/
960702; identificação de pessoa colectiva n.º 503811858.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013199

SERVIGOLFE � CONSTRUÇÕES DE GOLFES, L.DA

Sede: Sítio das Benfarras, freguesia de Boliqueime

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3006/
930820; identificação de pessoa colectiva n.º 503047929.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013196

ALGARMÉDIA � PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Fonte de Boliqueime. Boliqueime, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3380/
950509; identificação de pessoa colectiva n.º 503420786.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Semião Piçarra Neves. 1000013164

DIOGO & CHAMBERLAND, L.DA

Sede: Vilamoura Ténis, lote 11, Vilamoura, Quarteira,
Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3429/
950717; identificação de pessoa colectiva n.º 503468932.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Semião Piçarra Neves. 1000013161

MELJESS � URBANISMO, L.DA

Sede: Vivenda Ponte, Volta da Perdiz, Vilamoura,
Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3831/
970520; identificação de pessoa colectiva n.º 503912662.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Semião Piçarra Neves. 1000013157

CLÍNICA DENTÁRIA DE ALMANCIL, L.DA

Sede: Rua do Comércio, 6, 2.º, sala 4, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3792/
970327; identificação de pessoa colectiva n.º 503873365.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Semião Piçarra Neves. 1000013153

VARGEM & PEREIRAS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, armazéns 13 e 14,
Vilamoura, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2253/
900416; identificação de pessoa colectiva n.º 502329335.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Semião Piçarra Neves. 1000013150

MULTIVILAS � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Sítio da Goldra de Cima, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4658/
20000706.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Semião Piçarra Neves. 1000013148

HELVIS � SERVIÇOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Urbanização, Vale do Garrão, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1550,
fl. 189, v.º, C-4; identificação de pessoa colectiva
n.º 501769340.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Semião Piçarra Neves. 1000013146

DANIEL CEBOLA & LOURDES, L.DA

Sede: Rua do Frei Joaquim de Loulé, 45, rés-do-chão,
direito, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 816,
fl. 20, C-3.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina
Semião Piçarra Neves. 1000013142

JOSÉ FEIJÃO & FILHAS, L.DA

Sede: Rua do Infante, Edifício D. Henrique, 1.º, direito,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4509/
20000202.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013140

ALGARLAB, ANÁLISES CLÍNICAS, L.DA

Sede: Avenida de José da Costa Mealha, Edifício Alfa II,
125, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São Clemente,

Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4007/
980210; identificação de pessoa colectiva n.º 504102362.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013134

PINGUINHA & BOTA, L.DA

Sede: Rua de Pedro Nunes, 84,
freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 892/
810818; identificação de pessoa colectiva n.º 501170731.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013131

COLÉGIO INTERNACIONAL DE VILAMOURA, L.DA

Sede: Sítio das Quintinhas, Vilamoura,
freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1358/
850607; identificação de pessoa colectiva n.º 501602054.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013127

TRANSROLANDO � TÁXIS, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 16, 1.º, esquerdo,
cidade e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4670/
20000712.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013124

FRANCK & SILVA � COMÉRCIO GERAL DE CARNES, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, Centro Comercial Quarteirasol,
loja 12, vila e freguesia de Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3859/
970702; identificação de pessoa colectiva n.º 503918814.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013120

COMERCIAL A FONTE � COMÉRCIO DE MARROQUINARIA, L.DA

Sede: Fonte Coberta, freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2980/
930624; identificação de pessoa colectiva n.º 503020974; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 100/990403.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do exercício dos anos de 1998 e 2000.

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013113

AMENDOEIRA DE VALE TELHEIRO
INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco,
143 e 145, 2.º, direito, vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2486/
910328; identificação de pessoa colectiva n.º 502549998.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013108

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO AFONSO TEIXEIRA & FILHO, L.DA

Sede: Travessa Henrique Meneses, bloco C, 2.º,
esquerdo, freguesia de São Sebastião, Loulé.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 844/
810414; identificação de pessoa colectiva n.º 501147632.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013105

ELECTRO AUTOALARME DE LOULÉ, L.DA

Sede: Rua de Afonso de Albuquerque,
Campina de Cima, freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1572/
870305; identificação de pessoa colectiva n.º 501789928.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013102

PRESSTEXTO � EDIÇÕES GRÁFICAS DO ALGARVE, L.DA

Sede: Rua do Infante Dom Henrique, 47,
freguesia de São Sebastião,  Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3720/
961112; identificação de pessoa colectiva n.º 503783587.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013099

VIEGAS DE BRITO & BOTA GUERREIRO, L.DA

Sede: Rua de João das Regras,
freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 322/
730713; identificação de pessoa colectiva n.º 500298564.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013095

MÓVEIS AVELINO � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Afonso de Albuquerque,
freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1836/
880628; identificação de pessoa colectiva n.º 501998977.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013092

CONTASUL � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de São Paulo, 23.º 2.º, direito,
freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1219/
831103; identificação de pessoa colectiva n.º 501412590.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013087

JOSÉ FRANCISCO COSTA & C.A, L.DA

Sede: Sítio de Vale d�Asnos, na estrada de acesso
ao Bairro Municipal, freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 87/
600310; identificação de pessoa colectiva n.º 500156611.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013084

NOGCAR � MONTAGENS ELÉCTRICAS,
TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Almajões, Campina de Cima,
freguesia de São Clemente

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 786/
801119; identificação de pessoa colectiva n.º 501093770.

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

12 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Teixeira Lima. 1000013081

OLHÃO

EDUARDO, BAGANHA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 884/830524;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 15/20011106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração parcial do contrato e em
consequência modificado o artigo 3.º, redenominando o capital em
euros que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500 euros cada e pertence uma a cada um dos sócios, Eduar-
do Joaquim Conceição Pereira e Vítor Manuel Pereira Baganha.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000012963

FERNANDO JOSÉ COSTA DA GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1166/
890602; identificação de pessoa colectiva n.º 502170441; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 16/20011106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração parcial do contrato e em
consequência modificado o artigo 4.º, redenominando o capital em
euros que a passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Fernando
José Costa da Graça e Hermínia Ferreira da Costa da Graça.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000012959

VODAL � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1774/
910118; identificação de pessoa colectiva n.º 502489944; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 12/20011030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a alteração parcial do contrato e em consequência modificados os
artigos 1.º e 3.º que passa a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação VODAL � Electrónica, L.da

tem a sua sede em Olhão, na Rua de João Coutinho Pais, lote 8,
4.º, esquerdo, freguesia de Quelfes, concelho de Olhão.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 80 � 5 de Abril de 20027214-(22)

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro é de 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas da seguin-
te maneira: uma quota de 360 000$ pertencente ao sócio Luís Ma-
nuel Vaz Anacleto e uma quota de 40 000$ pertencente à sócia
Marília da Conceição Inácio Vieira Anacleto.

Assim o disseram e outorgaram, declarando ainda que a socie-
dade não é possuidora de bens imóveis.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000012955

Z. G. D. � REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1456/
940622; identificação de pessoa colectiva n.º 503223760; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 24/20011106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração parcial do contrato e em
consequência modificado o artigo 3.º, redenominando o capital em
euros que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Luís Zeferino
Neves Dias e Gisélia Maria do Nascimento Gonçalves Dias.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000012951

NEVES, COELHO & MARTINS � SERVIÇOS INFORMÁTICOS
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1449/
940524; identificação de pessoa colectiva n.º 503208108;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; número e data da apresen-
tação: 13/20011030.

Certifico que foi extraído daquele averbamento o texto seguinte:
Averbamento n.º 1 à apresentação n.º 13/20011030 � Cessação

de funções.
Gerente: Diamantino Alberto Mendonça Pereira.
Data: 28 de Setembro de 2001.
Causa: renúncia.

Conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000012949

ROBRIFLOR CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1480/
941213; identificação de pessoa colectiva n.º 503324680; data do
depósito: 19122001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Ma-
ria Feliciano da Silva Estêvão. 1000012948

EMIAL � EMPRESA IMOBILIÁRIA DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 514/
730301; data do depósito: 19122001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Ma-
ria Feliciano da Silva Estêvão. 1000012946

CONSTRUÇÕES SALEIRO, MADEIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1673/
980429; identificação de pessoa colectiva n.º 504165496; data do
depósito: 27062001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2000.

21 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Ma-
ria Feliciano da Silva Estêvão. 1000012944

CARNES GRELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1710/
981013; identificação de pessoa colectiva n.º 504252933; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 12/20011106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração parcial do contrato e em
consequência modificado o artigo 3.º, redenominado o capital em
euros que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas que são as seguintes: uma
quota de 2778 euros, pertencente ao sócio Jaime Arnedo Grelha;
uma quota de 1111 euros, pertencente ao sócio Hermínio José
Caparicas Grelha; uma quota de 1111 euros, pertencente à sócia
Ana Maria da Conceição Caparica Grelha.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000012939

PINHEIRO � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1299/
910524; identificação de pessoa colectiva n.º 502576138; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/20011030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração parcial do contrato e em
consequência modificado o artigo 3.º, redenominado o capital em
euros que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito, em dinhei-
ro e outros valores constantes da escrita, é de 5000 euros, dividido
em duas quota, sendo uma de 4750 euros pertencente ao sócio João
Alberto Loreto dos Santos, e outra de 250 euros, pertencente à sócia
Maria da Conceição Loreto.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000012936

TRACTOR REGA � COMÉRCIO E INSTALAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1320/
920124; identificação de pessoa colectiva n.º 502695927;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 80 � 5 de Abril de 2002 7214-(23)

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 17 e 18/20011106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração parcial do contrato e em
consequência modificado o artigo 3.º, redenominando o capital em
euros que passa a ter a seguinte redacção:

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, e pertence uma a cada um dos sócios, José Batista Romeira
e Humberto Granja Custodinho.

§ único. A sociedade, por deliberação da assembleia geral poderá
exigir, simultaneamente de todos os sócios e na proporção de suas
quotas, prestações suplementares de capital até ao montante global
correspondente a 30 vezes o valor do capital social.

Mais certifico que foi extraído daquele averbamento o texto seguinte:
Averbamento n.º 1, apresentação n.º 18/20011106 � Mudança de

sede.
Sede: Rua dos Percursores da Restauração, 6, A/B, Moncarapacho,

Olhão.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000012930

CRUZ & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1584/
961122; identificação de pessoa colectiva n.º 503774723; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 13/20011031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração parcial do contrato em conse-
quência modificados o artigo 3.º, redenominado o capital em euros
que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

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

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000012928

BOMBORDO � EMBARCAÇÕES DE RECREIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1859/
000823; identificação de pessoa colectiva n.º 502340797; data do
depósito: 19122001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos à conta do ano de exercício de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Ma-
ria Feliciano da Silva Estêvão. 1000012921

CLÍNICA ETIENNE � CENTRO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA
E TERAPÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1993/
20011213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20011213.

Certifico que entre Sezinando da Cruz Viegas Guerreiro, casado
com Maria Tomásia Iria Guerreiro, na comunhão geral, e Sezinando
Manuel Iria Guerreiro e mulher Petra Worch Guerreiro, casados na

comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe que de rege
pelos seguintes estatutos:

1.º

1�A sociedade adopta a designação Clínica Etienne � Centro
de Medicina Diagnóstica e Terapêutica, L.da, e tem a sua sede na
Avenida dos Bombeiros Municipais, 9, em Olhão.

2� Por simples deliberação da gerência, pode a sede da socieda-
de ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em clínica de serviços médicos.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros (contravalor de 1 002 410$), e corresponde à
soma de três quotas, uma no valor nominal de 2250 euros perten-
cente ao sócio Sezinando Manuel Iria Guerreiro, uma no valor
nominal de 2250 euros pertencente à sócia Pedra Worch Guerreiro
e outra no valor nominal de 500 euros pertencente ao sócio
Sezinando da Cruz Viegas Guerreiro.

4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 20 vezes o ao capital social.

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

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, será exercida por um ou vários
gerente que sejam portadores da cédula profissional da Ordem dos
Médicos.

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

3 � São nomeados gerentes os sócios Sezinando Manuel Iria
Guerreiro e Petra Worch Guerreiro.

Disposição transitória

1 � A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar anteriormente
ao registo quaisquer negócios em nome da sociedade nomeadamente
a proceder à compra da fracção autónoma designada pela letra B,
correspondente ao rés-do-chão, norte, do prédio urbano sito no
gaveto da Rua de Abílio Gouveia com a Avenida dos Bombeiros
Municipais, 9, freguesia e concelho de Olhão, inscrito na matriz sob
o artigo 5537, bem como a recorrer a empréstimo bancário para a
sua aquisição e a constituir hipoteca sobre ela para garantia do
empréstimo.

2 � A gerência também fica autorizada a levantar todo ou par-
te do capital social já depositado na conta da sociedade, a fim de
pagar as despesas de equipamento para instalação da sociedade e
da sua constituição e registo.

Conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000012915

ALGARVE ESPAÇO AZUL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1102/
880818; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/
20011029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração parcial do contrato e em
consequência modificado o artigo 3.º, redenominando o capital em
euros que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinhei-
ro, é de 5000 euros, corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, uma de cada sócio.
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§ único. Logo após a escritura de constituição de sociedade o
capital social poderá ser movimentado pelos sócios nos termos da
lei.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Ma-
ria Feliciano da Silva Estêvão. 3000031396

VIEGAS & ALFERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1632/
970912; identificação de pessoa colectiva n.º 503971588; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 30/20011125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração parcial do contrato e em
consequência modificado o artigo 3.º, redenominando o capital em
euros que passa a ter a seguinte redacção:

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,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Ma-
ria Feliciano da Silva Estêvão. 3000031390

MOLGARVE � FÁBRICA DE MÓVEIS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 673/
790112; data do depósito: 29062001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2000.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Ma-
ria Feliciano da Silva Estêvão. 3000031384

DOMINGOS SABINO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1489/
950207; identificação de pessoa colectiva n.º 503367370; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/20011026.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e alteração parcial do contrato e em
consequência modificado o artigo 3.º, redenominando o capital em
euros que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por uma quota de 4500 euros, pertencente
ao sócio Domingos Sabino Pereira e uma de 500 euros pertencen-
te ao sócio Victor Carlos Bexiga.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ângela Ma-
ria Feliciano da Silva Estêvão. 3000031377

PORTIMÃO

FROTA AZUL (ALGARVE) � TRANSPORTES E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 145/
440415; identificação de pessoa colectiva n.º 500059136;

averbamento n.º 1 à inscrição E-14; número e data da apresenta-
ção: 9/010802.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para
a Caldeira do Moinho, Portimão.

8 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013027

FROTA AZUL (ALGARVE) � TRANSPORTES E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 145/
440415; identificação de pessoa colectiva n.º 500059136; inscri-
ção E-8; número e data da apresentação: 4/010307.

Certifico que José Miguel Belmonte Ribeiro Vaz Fragoso, casa-
do e Maria Evangelina António Machadinho, solteira, maior, foram
nomeados gerentes da sociedade em epígrafe, em 23 de Fevereiro
de 2001.

8 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013030

LEAL & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 569/
740121; identificação de pessoa colectiva n.º 500164118; inscri-
ção E-10; número e data da apresentação: 3/000629.

Certifico que António Pedro da Silva Jacinto foi nomeado gerente
da sociedade em epígrafe em 19 de Dezembro de 1986.

10 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013033

RIBEIRO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 258/
611017; identificação de pessoa colectiva n.º 501055150.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referente ao ano de 1997, na pasta respectiva, da socie-
dade em epígrafe.

8 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013036

CENTRO DE COMISSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 260/
620711; identificação de pessoa colectiva n.º 500060940.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referente ao ano de 1997, na pasta respectiva, da socie-
dade em epígrafe.

8 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013038

PINA & FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 254/
610606; identificação de pessoa colectiva n.º 500841179; inscri-
ção E-12; número e data da apresentação: 16/010730.

Certifico que Vítor Hugo Pascoal Garcia e Maria Margarida
Calado Pascoal, foram nomeados gerentes em 9 de Julho de 2001.

8 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013041

ALVES, CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 306/
650125; identificação de pessoa colectiva n.º 500523584.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 1997 na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe.

10 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013044

RICARDO JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 394/
680829; identificação de pessoa colectiva n.º 500522340; inscri-
ção E-15; número e data da apresentação: 9/000912.

Certifico que Maria Cristina da Conceição Catuna, solteira, mai-
or, foi nomeada gerente da sociedade em epígrafe em 16 de Março
de 2000.

10 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013051

RICARDO JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 394/
680829; identificação de pessoa colectiva n.º 500522340;
averbamento n.º 2 à inscrição E-6; número e data da apresenta-
ção: 5/010511.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para
o sítio da Brava, freguesia de Alvor, concelho de Portimão.

10 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013053

ALBERTO PEREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 394/
680829; identificação de pessoa colectiva n.º 500522340;
averbamento n.º 2 à inscrição E-6; número e data da apresenta-
ção: 5/010511.

Certifico que José Branco Vieira e Lídia Maria Fernandes Branco
Vieira foram nomeados gerentes da sociedade em epígrafe, em 3 de
Abril de 2000.

10 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013056

JOSÉ DOMINGOS MEDRONHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 627/
760409; identificação de pessoa colectiva n.º 500574847.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 1997 na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe.

10 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013059

MÁRIO CORREIA CARVALHO PAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 423/
690131; identificação de pessoa colectiva n.º 500841500.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 1997 na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe.

10 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013062

EVE � REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIA E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 442/
691027; identificação de pessoa colectiva n.º 500256780.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 2000 na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe.

10 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013066

JOAQUIM RODRIGUES EDUARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 413/
681118; identificação de pessoa colectiva n.º 501137165; inscri-
ção E-3; número e data da apresentação: 1/010319.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram
registados os seguintes actos:

Aumento e redenominação de capital: quantia do aumento de
602 410$, realizado em dinheiro.

Tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º do pacto so-
cial, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, e subscrito pelos sócios pela for-
ma seguinte: uma quota no valor 234 euros, pertencente a Raquel Maria
Rodrigues Eduardo Duarte, casada com Manuel António Estevam
Duarte sob o regime de comunhão de adquiridos, residentes na Rua
de António José de Almeida, 12, 1.º, esquerdo, em Alvôr, concelho
de Portimão; uma quota de 234 euros, pertencente, a Maria Eduarda
Branco Eduardo da Costa Domingos, casada com José Fernando da
Costa Domingos sob o regime de comunhão de adquiridos, residente
na Rua de António José de Almeida, 12, 2.º, esquerdo, em Alvôr,
concelho de Portimão; uma quota de 1737 euros pertencente, a Ma-
nuel António Estevam Duarte; uma quota de 1737 euros pertencente
a, José Fernando da Costa Domingos; uma quota em comum e sem
determinação de parte ou direito de 1058 euros, pertencente aos sócios
Joaquim Rodrigues Eduardo, viúvo, residente na Rua de 25 de Abril,
6, em Alvôr, Raquel Maria Rodrigues Eduardo Duarte e Maria Eduarda
Branco Eduardo da Costa Domingos.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013069

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DE SANTA CATARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3114/970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503889733.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 1997 na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe.

10 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013071

ANTÓNIO MERGULHÃO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 933/
810216; identificação de pessoa colectiva n.º 501135359; inscri-
ção E-5; número e data da apresentação: 13/010816.

Certifico que foi alterado o contrato social, artigo 9.º aditado fi-
cando o respectivo contrato com a seguinte redacção:

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir partes de capital noutras sociedades
com objecto diferente do seu.

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013074
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G. FULLER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 734/
780314; inscrição E-4; data da apresentação: 010914.

Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe e a data da sua aprovação das contas foi
em 9 de Maio de 2001.

10 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013077

RAMOS & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 733/
780303; identificação de pessoa colectiva n.º 500721734; inscri-
ção E-4; número e data da apresentação: 1/001212.

Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe e a data da sua aprovação das contas foi
em 2 de Novembro de 2000.

10 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013078

FILIPE & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 584/740523.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos das prestações
de contas, referente ao ano de 1997 na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe.

28 de Dezembro 2001. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013082

FOZ DO ARADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 129/
390401; inscrição n.º E-9; número e data da apresentação: 7/010710.

Certifico que Jorge Manuel Caiado Ribeiro de Sousa, divorcia-
do, Francisco José Martins Caiado e Carlos da Silva Gonçalves,
casados, foram nomeados gerentes para o triénio de 2000/2002, em
30 de Março de 2000.

8 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000013086

VILA DO BISPO

JOÃO EUGÉNIO E CLOTILDE, L.DA

Sede: Sagres, freguesia de Sagres,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 186/980731; identificação de pessoa colectiva n.º 500546312;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/011203.

Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

Apresentação n.º 1/011203 � aumentado o capital social de
400 000$ para 1 002 410$, por entradas em dinheiro e alterado o
artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

3.º

Capital: integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros, repre-
sentado por duas quotas iguais de 2500 euros, cada, pertencentes aos
sócios António José Saraiva e Natália de Oliveira do Rio Saraiva.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite
M. A. M. Galhardo Dias. 1000013011

LEALDA � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Rua Principal, 2, Burgau, freguesia de Budens,
concelho de Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 68/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 502685484;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/011205.

Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

Apresentação n.º 1/011205 � aumentado o capital social de
1 000 000$ para 1 002 410$, por entradas em dinheiro e alterado o
artigo 3.º, ficando com a seguinte redacção:

3.º

Capital: integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros, represen-
tado por duas quotas uma de 4000 euros, do sócio António Luís Pereira
Leal e uma de 1000 euros da sócia Isabel Maria Conde Pereira Leal.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite
M. A. M. Galhardo Dias. 1000013016

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

RODRIGUES, MONTEIRO & PEGORETTI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 800/940930.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 5/
20011213 � Cessação das funções de gerente de Célia Maria
Rodrigues Monteiro, por renúncia de 30 de Novembro de 2001.

11 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 1000013079

PROJECTO V � CONTABILIDADE, PROJECTOS E GESTÃO
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 912/970618; identificação de pessoa colectiva n.º 503897523.

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

10 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 1000013076

VALENTIM & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 307/820910; identificação de pessoa colectiva n.º 501312684.

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

11 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 1000013072

GUARDA
ALMEIDA

GARCIA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 44-
A; identificação de pessoa colectiva n.º 500564590; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 8/20011129.
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Certifico que foi aumentado o capital social de 1 000 000$ para
1 002 410$ e alterado o pacto social da sociedade supra-referida, ten-
do em consequência o artigo 3.º do pacto ficado com a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social é de 5000 �, integralmente subscrito e realizado
em dinheiro em duas quotas de 2500 � cada pertencentes aos só-
cios João Valente Moreira e Isabel Laiginhas Ferreira Moreira.

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

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031397

RUFARAIA � SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E EXPLORAÇÃO
CINEGÉTICA DA RAIA CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 124;
identificação de pessoa colectiva n.º 502684577; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 7/20011129.

Certifico que foi aumentado o capital social de 1 000 000$ para
1 002 410$ e alterado o pacto social da sociedade supra-referida,
tendo em consequência o artigo 3.º do pacto ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social é de 5000 �, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro em quatro quotas de 1250 � cada pertencentes aos sócios
Fernando José Silva Marques de Brito, António Marcos Garcês, Jor-
ge Manuel Gonçalves Caramelo e Alberto Jorge de Sousa Correia.

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

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031392

N. GARTNER EMPRESA DE REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 281;
identificação de pessoa colectiva n.º 501244700; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 5/20011126.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
1 002 410$ e alterado o pacto social da sociedade supra-referida,
tendo em consequência o artigo 3.º do pacto ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social é de 5000 �, dividido em duas quotas, uma de 4750 �
pertencente ao sócio Samuel Henriques da Fonseca Gartner e outra de
250 � pertencente ao sócio António Manuel Fernandes Marques.

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

12 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031386

FIGUEIROCHA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 118;
identificação de pessoa colectiva n.º 502245336; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/20011122.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
1 002 410$ e alterado o pacto social da sociedade supra-referida,
tendo em consequência o artigo 3.º do pacto ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social é de 5000 �, dividido em duas quotas de 2500 �
cada, pertencentes a cada um dos sócios Mário Figueiredo Rocha
e José António Lourenço Figueiredo.

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

12 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031380

VILARMÁRMORES, TRANSFORMAÇÃO DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 92;
identificação de pessoa colectiva n.º 502245336; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20011122.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
1 002 410$ e alterado o pacto social da sociedade supra-referida,
tendo em consequência o artigo 3.º do pacto ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social é de 5000 �, dividido em duas quotas de 2500 �
cada, pertencentes a cada um dos sócios António Pereira Coelho e
Lúcia Fernandes Valério.

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

12 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031375

PRIPORT � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 290;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20011122.

Certifico que Aldo Lujan Manfredotti casado com Karina Beatriz
Garcia na comunhão de adquiridos, residente na Rua de Júlio Di-
nis, Vilar Formoso, Almeida, constituiu a sociedade supra-referida
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PRIPORT � Sociedade de Impor-
tação e Exportação, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de Júlio
Dinis, 15, naquela freguesia de Vilar Formoso.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sua sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação no país.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota desse valor nominal, per-
tencente ao sócio Aldo Lujan Manfredotti.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da Sociedade será exercida por
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Aldo Lujan
Manfredotti.

3 � A Sociedade vincula-se com intervenção de um gerente.
4 � A gerência poderá ou não ser remunerada se tal vier a ser

deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar negócios jurídi-
cos com o único sócio, desde que esses negócios sirvam a prosse-
cução do objecto da Sociedade.

11 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Maria Teresa
Gonçalves de Aguiar. 3000031372

SABUGAL

JARDIM PRONTO � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE JARDINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabugal. Matrícula n.º 327;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/13022002.
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Certifico que José Francisco Gomes Lourenço, solteiro, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jardim Pronto � Construção e
Manutenção de Jardins, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na fre-
guesia de Aldeia da Ribeira, concelho do Sabugal.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada para qualquer outra zona do concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar e encerrar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, em qualquer
ponto do país.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de cons-
trução, reparação, conservação de jardins e venda de artigos de
jardinagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, repre-
sentado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao só-
cio José Francisco Gomes Lourenço.

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, ficará a
cargo do sócio José Francisco Gomes Lourenço, desde já nomeado
gerente, ou de pessoas estranhos à sociedade que venham a ser por
ele designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades já existentes ou a constituir, ainda que com o objecto
diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas, desde que em socie-
dades por quotas não fique na situação de único sócio.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios
jurídicos que visem a prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � O Escriturário Superior, Celino
Augusto. 1000040759

LEIRIA
BATALHA

GESFIL � GESTÃO E ESTUDOS FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 268/
910711; identificação de pessoa colectiva n.º 501845534; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 13/011122.

Certifico que o capital de sociedade foi reforçado com a quantia
de 602 410$, tendo sido parcialmente alterado o contrato e tendo
havido redenominação do capital social para euros.

O artigo 4.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000,00 euros e é
formado por três quotas: uma de 2500,00 euros e outra de
2250,00 euros pertencentes à sócia Maria de Fátima Dias Ferreira
Lucas e uma de 250,00 euros pertencente ao sócio José Rafael
Cacela Martins Lucas.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 3000030918

AGROSOM � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 465/
950306; identificação de pessoa colectiva n.º 503381934; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 16/011122.

Certifico que o capital de sociedade foi reforçado com a quantia
de 602 410$, tendo sido parcialmente alterado o contrato e tendo
havido redenominação do capital social para euros.

O artigo 4.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado nos diversos valores da
escrita é de 5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas
iguais de 2500,00 euros, uma de cada um dos sócios António Ma-
nuel Carvalho Ferreira e Sílvia Maria Gonçalves Caixeiro.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 3000030910

CLÍNICA VETERINÁRIA DA BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 505/
951106; identificação de pessoa colectiva n.º 503525987; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 14/011122.

Certifico que o capital de sociedade foi reforçado com a quantia
de 602 410$, tendo sido parcialmente alterado o contrato e tendo
havido redenominação do capital social para euros.

O artigo 4.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado nos diversos valores da
escrita é de 5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas
iguais de 2500,00 euros cada.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 3000030906

MARCELINO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 526/
960301; identificação de pessoa colectiva n.º 503611522; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 21/011127.

Certifico que o capital de sociedade foi reforçado com a quantia
de 2410$, tendo sido parcialmente alterado o contrato e tendo ha-
vido redenominação do capital social para euros.

O artigo 4.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de va-
lor nominal de 2500,00 euros uma de cada sócio.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 3000030903

FÁTIMA CARREIRA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 681/
981026; identificação de pessoa colectiva n.º 504260782;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 2; números e
datas das apresentações: 27/011009 e 30/011127.
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Certifico que o capital de sociedade foi reforçado com a quantia
de 602 410$, tendo sido parcialmente alterado o contrato e tendo
havido redenominação do capital social para euros.

O artigo 3.º passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos
valores nominais de 2500,00 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios António José Pereira Borges Bagagem e Maria de Fátima
Carreira de Sousa.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

19 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 3000030900

BOMBARRAL

PADARIA � PASTELARIA POENSE,
SOCIEDADE DE FABRICO E VENDA DE PÃO E BOLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 418/940930; identificação de pessoa colectiva n.º 503286109;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 3 e 4/20011103.

Certifico que José Eduardo Granjeiro Ferreira cessou funções de
gerente em, 9 de outubro de 2001 por renúncia.

Mais certifico que a referida sociedade aumentou o capital social
de 600 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência o artigo 3.º do
respectivo contrato sido alterado, ficando com a redacção seguinte:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros, dividido em duas quotas, do valor nominal de
2500 euros cada pertencentes uma ao sócio Eduardo Jorge Granjeiro
Ferreira e outra à sócia Maria da Conceição Granjeiro Ferreira Elias.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Marina
Adelaide Fernandes Duarte. 3000031369

SOLARSEGURA � SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 345/920720; identificação de pessoa colectiva n.º 502894521;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 7/20011203.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a alteração do artigo 4.º do pacto social, em que o capital foi ele-
vado a 120 000 euros, mediante reforço de 60 000 euros, subscrito
em dinheiro. quanto a 30 072 euros, pelo sócio Luís Manuel Matias
da Silva; quanto a 10 024 pelos sócios Vasco Filipe Duarte da Sil-
va e Luís Manuel Duarte da Silva, cada um; e quanto a 9880 euros
pela sócia Maria Natália Duarte Minez da Silva, passando o refe-
rido artigo a ter a seguinte nova redacção:

4.º

O capital social é de 120 000 euros, dividido em quatro quotas,
uma do valor nominal de 60 000 euros, pertencente ao sócio Luís
Manuel Matias da Silva e três do valor nominal de 20 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Vasco Filipe Duarte da
Silva, Luís Daniel Duarte da Silva e Maria Natália Duarte Minêz
da Silva.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Marina
Adelaide Fernandes Duarte. 3000031365

JOSÉ FRANCO DAS NEVES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula n.º 33/
790326; identificação de pessoa colectiva n.º 500561001; rece-
bido em 04122001.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Marina
Adelaide Fernandes Duarte. 3000031362

ANTÓNIO P. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 492/970423; identificação de pessoa colectiva n.º 503859850;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20011130.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 6/20011130 � Aumento de ca-
pital, com redenominação e alteração do pacto.

Montante após o aumento: 1 002 410$, sendo o montante do
aumento de 602 410$, subscrito e realizado em dinheiro, pelos só-
cios e em partes iguais, em reforço das suas quotas.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: 1) António Pedro de Carvalho Martins � 2500 euros;

2) Maria Lúcia Martins António Carvalho Martins � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Marina
Adelaide Fernandes Duarte. 3000031359

JOVOBOL � REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 381/930614; identificação de pessoa colectiva n.º 503011606;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/20011130.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 9/20011130 � Aumento de ca-
pital, com redenominação e alteração do pacto.

Montante após o aumento: 1 002 410$, sendo o montante do
aumento de 2410$, subscrito e realizado em dinheiro, pelos sócios
e em partes iguais, em reforço das suas quotas.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: 1) Hélder José da Silva Bicho � 2500 euros; 2)

Cláudia Isabel Oliveira Crespo Bicho � 2500 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Marina
Adelaide Fernandes Duarte. 3000031355

MAXIMINO & LEITÃO � SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 464/960409; identificação de pessoa colectiva n.º 503710989;
recebido em 28112001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas dos anos de
exercício de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Marina
Adelaide Fernandes Duarte. 3000031353
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SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA � BARRO DO ZAMBUJEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bombarral. Matrícula
n.º 646/20011205; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20011205.

Certifico que por escritura de 4 de Dezembro de 2001, lavrada
a fl. 92 do livro de notas para escrituras diversas n.º 174-A do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra
e entre Luís Carlos Filipe Gomes e Dulce Helena Filipe Gomes,
ambos solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade Agro-Pecuária �
Barro do Zambujeiro, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Rafael José Gomes,
6, lugar e freguesia de Vale do Covo, concelho de Bombarral.

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

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a produção agrícola e animal as-
sociadas e actividades dos serviços relacionados com a produção
animal e comercialização dos respectivos produtos.

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 per-
tencentes uma a cada um dos sócios Luís Carlos Filipe Gomes e
Dulce Helena Filipe Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Luís
Carlos Filipe Gomes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à Sociedade quan-
do esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

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

Foi conferida, está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Marina
Adelaide Fernandes Duarte. 3000031442

MARINHA GRANDE

EGIPOC II � GABINETE DE CONTABILIDADE
E MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrí-
cula n.º 2175; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20011126.

Certifico que entre Luís Martinho Caldeira Ornelas, solteiro,
maior, Rua da Fontinha , bloco 4, 1.º, esquerdo, São Vicente da
Guarda, e Paulo Jorge Ferreira Vieira casado com Fernanda Maria
Santos Vieira, na comunhão de adquiridos, Urbanização do Prazo,
lote 1, 1.º, esquerdo, Meda, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EGIPOC II � Gabinete de
Contabilidade e Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Articulação,
lote 1, loja N, lugar de Praia de Vieira, freguesia de Vieira de
Leiria, concelho da Marinha Grande.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de contabi-
lidade, fiscalidade, consultoria para os negócios; estudo, análise e reali-
zação de projectos económico-financeiros; gestão de condomínios;
consultoria em equipamento informático; exploração de gabinete de
desenho na área da construção civil e mediação imobiliária.

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, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Luís Martinho Caldeira
Ornelas e Paulo Jorge Ferreira Vieira.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.
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ARTIGO 9.º

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

Disposição transitória

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

Conferido, está conforme.

27 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse
Ferreira dos Santos Batista. 1000012722

LISBOA
ODIVELAS

GONÇALVES & BRANCO � CENTRO DE FISIOTERAPIA
E RECUPERAÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 12 298; identificação de pessoa colectiva n.º 503477583.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

17 de Setembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012380

NUGALVES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 4977; identificação de pessoa colectiva n.º 501467351.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

25 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012382

MEDICASA � CONSTRUÇÃO CIVIL, PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 4439; identificação de pessoa colectiva n.º 501344241.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

25 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012384

MOSAICOS LUSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 15 409; identificação de pessoa colectiva n.º 502002085.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

25 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012386

JODEL � PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 2388; identificação de pessoa colectiva n.º 500618860.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

26 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012388

HIGIOCENTRO � CENTRO DE HIGIENE E LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 7255; identificação de pessoa colectiva n.º 501789138.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

30 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012390

CONSTRUÇÕES MACHADOS & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 7734.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

6 de Novembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012393

ARIMA � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CARPINTARIAS
E ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 5217; identificação de pessoa colectiva n.º 501502335.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

6 de Novembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012395

LOPES & MICHELE � PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 16 367.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

6 de Novembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012398

JOÃO JOSÉ, BRITO & RENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 8555; identificação de pessoa colectiva n.º 501247289.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012400
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EXPANDIMAC � PUBLICIDADE, IMAGEM E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 10 490; identificação de pessoa colectiva n.º 503016900.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

9 de Novembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012403

PANIEDIFICAÇÕES CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 10 313.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

12 de Novembro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012406

JOSÉ CARLOS & PEDRO � ELECTRICIDADE
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 16 530.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

9 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012412

FERNANDES & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 2801.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

13 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000012415

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES � DANTAS & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 9551; identificação de pessoa colectiva n.º 502797908.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012418

FERNANDO, FILIPE & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 2995; identificação de pessoa colectiva n.º 500780331.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

15 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012419

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ARTUR A. BASTOS
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 388; identificação de pessoa colectiva n.º 502403322.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

16 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012421

ELECTRO-LUSO ALEGRIA � ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS
(PÓVOA), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 14 712; identificação de pessoa colectiva n.º 504147943.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012424

C. A. T. I. � CONTABILIDADE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 11 704; identificação de pessoa colectiva n.º 500758352.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

19 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000012425

ALMEIDA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 3763.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012427

BERNARDO & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 2589; identificação de pessoa colectiva n.º 500634653.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012429

EURORADICAL � COMÉRCIO DE MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 12 446; identificação de pessoa colectiva n.º 503516767.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

18 de Outubro de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Ale-
xandra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais.

1000012431
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MANUEL FIGUEIRA & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 8219; identificação de pessoa colectiva n.º 502483520.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2000 da sociedade em epígrafe.

31 de Julho de 2001. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000012433

CNS � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 12 420; identificação de pessoa colectiva n.º 503515701.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 1998 da sociedade em epígrafe.

16 de Agosto de 2001. � A Conservadora, Sónia Alexandra
Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 1000012189

VILA FRANCA DE XIRA

QUARESMA & SOUSA, SOCIEDADE DE TÉCNICOS OFICIAIS
DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Ma-
trícula n.º 5402/20010830; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/20010830.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a
infra-identificada que se rege pelo seguinte contrato: Ana Elisa
Ferro de Almeida Quaresma, solteira, maior, Rua da Indústria, 18,
rés-do-chão, direito, Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira;
Marcelo Abreu de Sousa, solteiro, maior, Rua de José Régio,
lote 5 A, 1.º, esquerdo, Vila Franca de Xira.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quaresma & Sousa, Sociedade
de Técnicos Oficiais de Contas, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua da Indústria, 18,
rés-do-chão, direito, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de
Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste em serviços e consultoria nas
áreas de contabilidade e fiscalidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 2500 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da Sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-

ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A Sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da Sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000012508

C. GOMES � TECTOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Ma-
trícula n.º 5447/20011003; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 16/20011003.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a infra-
identificada que se rege pelo seguinte contrato: Carlos Fernando
Martins Gomes, casado com Ana Paula da Silva Martins Gomes, no
regime de comunhão de adquiridos, residente na Urbanização Oli-
val dos Currais, lote 7, 4.º, direito, Forte da Casa; Ana Paula da Sil-
va Martins Gomes, casada com o anterior, no referido regime e com
ele residente.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. Gomes � Tectos e
Divisórias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Olival dos
Currais, lote 7, 4.º, direito, freguesia de Forte da Casa, concelho de
Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e remodelação,
pinturas de exteriores e interiores de edifícios, montagem de tec-
tos, divisórias, cozinhas, roupeiros e instalações eléctricas. Compra
e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000012505
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DINA & DAVID � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Ma-
trícula n.º 5499/20011008; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 1/20011008.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a
infra-identificada que se rege pelo seguinte contrato: David Bruno
Branco dos Santos, casado com Dina do Carmo de Jesus Pacheco,
no regime de comunhão de adquiridos, residente no Largo da Paz,
11, rés-do-chão, direito, Forte da Casa; Dina do Carmo de Jesus
Pacheco, casada com o anterior no referido regime e com ele resi-
dente.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dina & David � Sociedade
Hoteleira , L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede no Parque Industrial da Gran-
ja, Casarias, B, na Granja, freguesia de Vialonga, concelho de Vila
Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
tos hoteleiros com e sem restaurantes, estabelecimentos de bebidas,
cantinas, fornecimento de refeições ao domicílio.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de
cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para vincular a Sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da Sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A Sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da Sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000012500

J. MARCHÃO & MARCHÃO
SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Ma-
trícula n.º 5434/20010925; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20010925.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a infra-
identificada que se rege pelo seguinte contrato: José António Ribeirão
Marchão, casado com Luciana Manuela Costa Gaspar Ribeiro
Marchão, no regime de comunhão geral, residente na Rua de Sarmento
Pimentel, 57, Alverca do Ribatejo; Luciana Manuela da Costa Gaspar
Ribeiro Marchão, casada com o anterior no referido regime e com ele
residente.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Marchão & Marchão � So-
ciedade de Transportes, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Sarmento Pimentel,
57, freguesia de Alverca, concelho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste no transportes de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 25 000 euros, cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, pertence a sócios ou a não sócios,
com ou sem remuneração conforme aquele decidir, devendo porém,
um dos seus elementos ter obrigatoriamente capacidade profissio-
nal nos termos da lei.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José António Ribeiro
Marchão, com capacidade profissional.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000012497

INTERBALANÇAS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE BALANÇAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Ma-
trícula n.º 5453/20011010; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 7/20011010.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a
infra-identificada que se rege pelo seguinte contrato: Helder Luís
Pereira Mota, casado com Carla Libânio dos Santos, no regime de
comunhão de adquiridos, residente na Rua de 10 de Julho, 21, rés-
-do-chão, esquerdo, Santa Iria da Azóia, Loures.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INTERBALANÇAS � Comér-
cio e Reparação de Balanças, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque Eurofil, Folha de
Caniços, sala 45, na Póvoa de Santa Iria, freguesia de Póvoa de
Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e reparação de
balanças e equipamentos de hotelaria.

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 no-
minal titulada pelo sócio.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000012494

VCR � ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Ma-
trícula n.º 5454/20011010; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/20011010.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a
infra-identificada que se rege pelo seguinte contrato: Maria Cecí-
lia Pombinho Malveiro Catarino, casada com Guilherme António
Correia Catarino, no regime de comunhão de adquiridos, residente
na Rua de 5 de Outubro, 8, 1.º, esquerdo, Granja, Vialonga; Vítor
Joaquim Nunes Couto dos Santos, solteiro, maior, residente na Rua
de Joaquim Sabino Faria, 49, rés-do-chão, esquerdo, Alverca do
Ribatejo; Raúl Correia Landim, solteiro, maior, residente, na Tra-
vessa do Duque, Vivenda Martins Moreira, 2.º, direito, Ramada,
Odivelas.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VCR � Espaços Verdes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 8, no
lugar de Granja, freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca
de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a mesma criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação, manutenção, con-
servação, renovação e reposições de espaços verdes. Desmatações
e limpezas. Produção e comercialização de plantas e terra vegetal.
Comercialização de ferramentas de jardinagem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, do
valor nominal de 1667 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de três
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000012490

RUI JORGE MARTINS NUNES � IMPORTAÇÕES
E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Ma-
trícula n.º 5455/20011010; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 9/20011010.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a
infra-identificada que se rege pelo seguinte contrato:

Rui Jorge Martins Nunes, casado com Leonilde Vitalino Afonso
Baião Nunes, no regime de comunhão de adquiridos, residente na
Urbanização Quinta da Piedade, 2.ª fase, lote 85, 2.º A, Póvoa de
Santa Iria; Olinda Sequeira Agostinho Vardasca, casada com Pedro
Alberto Gouveia Vardasca, residente na Urbanização Casal da Ser-
ra, lote 40, 5.º, direito, Póvoa de Santa Iria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui Jorge Martins Nunes �
Importações e Exportações , L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Casal da Serra,
Centro de Empresas lote I, 4, 3.º piso, freguesia de Póvoa de San-
ta Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação e exportação de
produtos alimentares, produtos para hotelaria e produtos químicos para
a indústria e comércio, importação, exportação de artigos gráficos e
papelaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de
2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
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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 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 co-
mum.

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.

10 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000012488

CARMINDA FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Ma-
trícula n.º 5462/20011018; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 10/20011018.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a
infra-identificada que se rege pelo seguinte contrato:

Carminda Maria Leal de Matos Ferreira, divorciada, Rua do 1.º
de Maio, 47, rés-do-chão, direito, Vialonga, Alverca do Ribatejo.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carminda Ferreira � Unipes-
soal, L.da e tem a sua sede na Rua do 1,º de Maio, 47, rés-do-chão,
direito, freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, distribuição de produtos alimenta-
res e serviços estafetagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente a um único sócio.

ARTIGO 4.º

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

§ único. 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 sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade, até ao montante global correspondente a
cinco vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000012487

CARLOS A. R. SANTOS � DESPACHANTE OFICIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Ma-
trícula n.º 5463/20011019; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 26/20011029.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre a
infra-identificada que se rege pelo seguinte contrato:

Carlos Alberto Rosa dos Santos, casado com Lídia Ramos
Mariano dos Santos, no regime de comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua de Laura Alves, 2, rés-do-chão, esquerdo, Forte da
Casa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos A. R. Santos � Despa-
chante Oficial, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na TERTIR � Terminal Tir,
E. N. 10, Edifício Alverca, gabinete 17, freguesia de Alverca do
Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de despachante oficial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único Carlos Alberto Rosa dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio único, desde já
nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme ele decidir.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000012484

PORTALEGRE
AVIS

CORDEIRO GASPAR & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 149;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020109.

Certifico que entre Francisco José Cordeiro Gaspar casado com
Vivina Maria Balsinha Pires Coelho, sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente no loteamento 3/97, Zona H.E.3, lote 31, fre-
guesia e concelho de Avis; e António José Cordeiro Gaspar casado
com Ofélia Paula Coelho dos Ramos Gaspar, sob o regime da co-
munhão de adquiridos, residente na Rua dos Combatentes do Ultra-
mar, 61, 1.º, freguesia e concelho de Avis, já referida, foi constituí-
da uma sociedade comercial por quotas, com a denominação em
epígrafe que se há-de reger pelo constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Cordeiro Gaspar & Irmão, L.da, e vai
ter a sua sede na Rua das Amoreiras, lote 2, freguesia e concelho
de Avis.
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§ único. Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode es-
tabelecer filiais, agências ou outras formas de representação no ter-
ritório nacional, bem como transferir a sua sede nos termos da lei.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil de obras públi-
cas e particulares, aquisição, recuperação, administração e venda de
imóveis, construção e manutenção de piscinas, campos de ténis,
campos de futebol, serviços de limpeza, venda de materiais e equi-
pamentos para a construção civil. Prestação de serviços de cabe-
leireiro unissexo, venda de produtos de cabeleireiro. Prestação de
serviços de estética, venda de produtos de estética. Venda de pro-
dutos de perfumaria. Venda de ouro, pratas, jóias, casquinhas, tro-
féus e bijuterias. Venda de artigos de vestuário e acessórios em pele.
Venda de artigos de decoração, marroquinaria e utilidades. Venda
de artigos de papelaria, jornais e revistas. Restaurante, cafetaria e
pastelaria. Venda de produtos alimentares. Salão de jogos e máqui-
nas de diversão. Venda de artigos desportivos. Venda de calçado.

3.º

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

§ único. Podem ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 50 000 euros.

4.º

1 � A cessão de quotas no todo ou em parte é livre entre os
sócios.

2 � A cessão a estranhos, depende do consentimento da socie-
dade à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes em segundo.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, pertence
a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

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

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 1000012642

PORTO
FELGUEIRAS

O JARDIM DA ANITA � JARDIM DE INFÂNCIA DA LIXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1373/950908; identificação de pessoa colectiva n.º 503510300;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/041201.

Certifico o aumento de capital 602 410$, com redenominação em
euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, cuja redac-
ção é a seguinte:

3.º

O capital social integralmente realizado já em dinheiro é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, valor nominal de
2500 euros cada, e pertence a cada um dos sócios José António
Amaro Martins e Ana Delmira Vilas Boas Andrade Martins.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida está conforme.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000010858

AL-TEI � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 440/830303; identificação de pessoa colectiva n.º 501296948;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 36/111201.

Certifico que foi aumentado o capital de 10 000 000$, para
10 004 052$, com redenominação de capital em �, tendo em
consequência sido alterado o artigo 3.º, passando a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 49 900 euros, e corresponde à soma de três
quotas: uma de valor nominal de 36 926 euros do sócio Torcato
Mota Gonçalves; e duas de valor nominal de 6487 euros, cada, uma
de cada dos sócios Rui Filipe Alves Mota Gonçalves e Clara Luísa
Alves Mota Gonçalves.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida está conforme.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000010355

GONDOMAR

C. R. A. R. � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 38 594/840328; identificação de pessoa colectiva
n.º 501476474; número e data da apresentação: PC 21/20010709.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Emília
Moreira. 3000030695

JERISA � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 20 300/730716 identificação de pessoa colectiva
n.º 500148457; número e data da apresentação: 21/20010706.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030590

MANUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 39 590/850315; identificação de pessoa colectiva
n.º 501264698; números e data das apresentações: PC 3 e 4/
20010713.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, dos
anos de 1998 e 1999.

15 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Emília
Moreira. 3000030842

LARANJEIRA & CUBO � SISTEMAS AUTOMÁTICOS
DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 919/990129; identificação de pessoa colectiva
n.º 504597922; número e data da apresentação: PC 2/20010713.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Emília
Moreira. 3000030840
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MANUEL DO RIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 950/990205; identificação de pessoa colectiva
n.º 504708384; número e data da apresentação: PC 1/20010713.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Emília
Moreira. 3000030838

HERNÂNI RIBEIRO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 22 469/770119; identificação de pessoa colectiva
n.º 500605823; número e data da apresentação: PC 28/20010709.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Emília
Moreira. 3000030836

MIGUEL PEREIRA & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 25 233/810401; identificação de pessoa colectiva
n.º 501163689; número e data da apresentação: PC 26/20010709.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Emília
Moreira. 3000030832

MADESPO � ESTOJOS EM MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 6707; identificação de pessoa colectiva n.º 503603210; número
e data da apresentação: PC 27/20010709.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Emília
Moreira. 3000030830

JERÓNIMO CASTRO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 18 390/690721; identificação de pessoa colectiva
n.º 501101209; número e data da apresentação: PC 25/20010709.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Emília
Moreira. 3000030827

SILVA GAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 44 515/871218; identificação de pessoa colectiva
n.º 501911740; número e data da apresentação: PC 24/20010709.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Emília
Moreira. 3000030822

TUDO DECOR � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 030/980619; número e data da apresentação: 2/20010724.

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

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030820

TÁXIS FONTE DA MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 17 982/681121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500967474; número e data da apresentação: 1/20010724.

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

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030818

ALVES & DELINDRO � COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 6591/951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503569577;
número e data da apresentação: 7/20010724.

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

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030816

MÓVEIS CUNHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 8514/970626; identificação de pessoa colectiva n.º 503930580;
número e data da apresentação: 8/20010724.

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

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030814

SERAFIM PINTO CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 3671/930906; identificação de pessoa colectiva n.º 503053090;
número e data da apresentação: 9/20010724.

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

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030812

NAGAL � COMÉRCIO DE ARTIGOS EM METAIS
PRECIOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 074/990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504366823;
número e data da apresentação: 13/20010724.

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

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030809
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SOARES & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 21 921/760607; identificação de pessoa colectiva n.º 500623619;
número e data da apresentação: 11/20010724.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030806

DIAMANTINO MENDES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 26 176/810619; identificação de pessoa colectiva n.º 501193561;
número e data da apresentação: 3/20010724.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030804

FONTES & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 2383/920723; identificação de pessoa colectiva n.º 502805250;
número e data da apresentação: 5/20010724.

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

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030800

NORCANEL � CANALIZAÇÕES E ELECTRICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 4396/940415; identificação de pessoa colectiva n.º 503186775;
número e data da apresentação: 9/20010730.

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

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030884

PROMOVILA � EMPREENDIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 9379/980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504104209;
número e data da apresentação: 8/20010730.

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

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030883

ASNA � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 125/980715; identificação de pessoa colectiva n.º 504202480;
número e data da apresentação: 7/20010730.

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

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030882

MATOS CARDOSO & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 9247/980109; identificação de pessoa colectiva n.º 504067923;
número e data da apresentação: 6/20010730.

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

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030881

ÓPTICAS RIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 6426/951031; identificação de pessoa colectiva n.º 503527033;
número e data da apresentação: 5/20010730.

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

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030880

PINTO & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 36 628/820701; identificação de pessoa colectiva n.º 501284559;
número e data da apresentação: 3/20010730.

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

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030879

IRMÃOS REIS & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 22 998/770726; identificação de pessoa colectiva n.º 500647356;
número e data da apresentação: 2/20010730.

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

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030878

ANTÓNIO PEREIRA FIGUEIREDO
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 4989/941003; identificação de pessoa colectiva n.º 503272183;
número e data da apresentação: 1/20010730.

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

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030877

NINFAMAR � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 6684/960118; identificação de pessoa colectiva n.º 503609935;
número e data da apresentação: 4/20010731.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2000.

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030874

METALGON � ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 5504/950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503372234;
número e data da apresentação: 3/20010731.

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

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030870

SEPREVE � EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 118/870223; identificação de pessoa colectiva n.º 501783067;
número e data da apresentação: 212/20010706.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030586

DROGARIA SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 42 083/860505; número e data da apresentação: 312/
20010706.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030582

JOAQUIM FERREIRA DE BRITO PEIXOTO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 208/710406; identificação de pessoa colectiva
n.º 500151792; número e data da apresentação: 30/2001151792.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030578

CARDOSO & COSTA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 47 714/900525; identificação de pessoa colectiva
n.º 502354038; número e data da apresentação: 29/20010706.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030573

IMOSEIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 8589/970716; identificação de pessoa colectiva n.º 503926671;
número e data da apresentação: 4/20000719.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030567

DINIS & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 861/881007; identificação de pessoa colectiva n.º 502045434;
número e data da apresentação: 3/20000719.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030564

FIXETMA � SISTEMAS DE FIXAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 23 907/790613; identificação de pessoa colectiva
n.º 500871671; número e data da apresentação: 1/20000719.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030556

ISIDRO & ISIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 17 658/680805; identificação de pessoa colectiva
n.º 500532273; número e data da apresentação: 3/20000717.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030555

SINCOM � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 36 885/820819; identificação de pessoa colectiva
n.º 501279903; número e data da apresentação: 2/20000717.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030553

F. M. � COMÉRCIO DE CETINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 45 719/881027; identificação de pessoa colectiva
n.º 502054158; número e data da apresentação: 1/20000717.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2000.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030540

JOAQUIM DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 17 050/670602; identificação de pessoa colectiva n.º 500551286;
número e data da apresentação: 10/20000711.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030536

FERREIRA & BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 17 782/681014; identificação de pessoa colectiva n.º 500314055;
número e data da apresentação: 9/20000711.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030532

SERAFICAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 844/990113; identificação de pessoa colectiva n.º 504764098;
número e data da apresentação: 8/20000711.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030526

JESUS PEREIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 18 216/690321; identificação de pessoa colectiva n.º 500227268;
número e data da apresentação: 7/20000711.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030516

PAULO PEREIRA � SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 48 361/900928; identificação de pessoa colectiva n.º 502422351;
número e data da apresentação: 6/20000711.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030515

SALÃO MODERNO � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 633/990719; identificação de pessoa colectiva
n.º 504342851; número e data da apresentação: 5/20000711.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030511

CGF � COORDENAÇÃO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 7635/961025; identificação de pessoa colectiva n.º 503751790;
número e data da apresentação: 4/20000711.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030509

UNIMOBILIÁRIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 593/990428; identificação de pessoa colectiva
n.º 504796585; número e data da apresentação: 3/20000711.

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

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030505

PUBLOC � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 459/000124; identificação de pessoa colectiva
n.º 504832484; número e data da apresentação: 2/000711.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030497

MATIAS & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 4513/940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503197688;
número e data da apresentação: 1/000711.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030494

CONSTRUÇÕES ROCHA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 6545/951211; identificação de pessoa colectiva n.º 503560227;
número e data da apresentação: 1/000710.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2000.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030486

JOAQUIM CASTRO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 21 113/750221; identificação de pessoa colectiva
n.º 500367280; número e data da apresentação: 36/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030483

MINI OFFICE � COMÉRCIO DE MATERIAL INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 513/981016; identificação de pessoa colectiva
n.º 504295268; número e data da apresentação: 16/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030480

RESTAURANTE 3 M, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 2346/920715; identificação de pessoa colectiva n.º 502800690;
número e data da apresentação: 11/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030475

MANUEL FERNANDO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 1327/911011; número e data da apresentação: 5/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030472

MARTINS, ROCHA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 26 067/810521; identificação de pessoa colectiva n.º 501174770;
número e data da apresentação: 8/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030466

ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 18 411/690802; identificação de pessoa colectiva
n.º 500024731; número e data da apresentação: 39/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030461

MATIAS, DUARTE & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 13 606/530722; identificação de pessoa colectiva
n.º 500547408; número e data da apresentação: 38/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030423

DESFORME � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, DECORAÇÕES
E COMERCIALIZAÇÃO DE CONEXOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 9521/980302; identificação de pessoa colectiva n.º 501122193;
número e data da apresentação: 37/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030421

FERNANDO MOURA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 37 188/821111; identificação de pessoa colectiva
n.º 501346392; número e data da apresentação: 33/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030412

JOAQUIM MIRANDA CAMPELO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 13 241/510824; identificação de pessoa colectiva
n.º 500152373; número e data da apresentação: 31/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030409
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EDUARDO DIAS � CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 542/990603; número e data da apresentação: 29/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030406

RESTAURANTE SOLAR BRAZÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 25 012/800417; identificação de pessoa colectiva
n.º 500957240; número e data da apresentação: 14/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030401

DAVID ROQUE & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 36 631/820701; número e data da apresentação: 13/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030398

RIOMOLDES � INDÚSTRIA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 930/910626; identificação de pessoa colectiva n.º 502575964;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/011210.

Certifico que António Correia Teles cessou funções de gerente,
por renúncia datada de 3 de Julho de 1995.

Está conforme o original.

21 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030638

IRMÃOS ROCHA & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 43 234/861218; identificação de pessoa colectiva
n.º 501532048; número e data da apresentação: 9/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030370

AUGUSTO ROCHA & ÁLVARO BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 44 575/880211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501932100; número e data da apresentação: 12/000709.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000030366

O ATELIER DA CORTINA E DO SOFÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 5505/950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503372242;
número e data da apresentação: PC 14/010718.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Emília
Moreira. 3000030363

SALÃO DE JOGOS DE AREOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 2725/921209; identificação de pessoa colectiva n.º 502891491;
número de inscrição: 3/010718.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Emília
Moreira. 3000030357

JOAQUIM MAGALHÃES � GABINETE DE ARQUITECTURA
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 224/901211; identificação de pessoa colectiva n.º 502454407;
número e data da apresentação: PC 12/010718.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Emília
Moreira. 3000030352

TRANSPORTES CIRCULAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 18 163/690224; identificação de pessoa colectiva
n.º 500491526; número e data da apresentação: PC 5/010718.

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

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Emília
Moreira. 3000030343

A. E. O., ENGENHARIA E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 4935/940914; identificação de pessoa colectiva n.º 500491526;
número e data da apresentação: PC 6/010718.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2000.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Emília
Moreira. 3000030341

MAIA

A CASA DO CHORÃO. JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 7241/
960705; identificação de pessoa colectiva n.º 503708755; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 51/011211.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em
epígrafe, aumentou o capital social de 400 000$ para 1 002 410$,
redenominando o mesmo para euro tendo em consequência alterado
o artigo 4.º, do respectivo contrato, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por duas quotas iguais no valor
nominal de 1750 euros, cada uma, pertencentes aos sócios Anacleto
de Almeida Soares da Costa e Maria Angela Pereira Soares da
Costa, e quatro quotas iguais no valor nominal de 375 euros, per-
tencentes, uma a cada um dos sócios, Artur Manuel Falcão Pereira
Soares da Costa, Armando Jorge Falcão Pereira Soares da Costa,
Fernando José Falcão Pereira Soares da Costa e Carlos Manuel
Falcão Pereira Soares da Costa.

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

Conferida, está conforme o original.

11 de Janeiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 1000012227

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E DE CONSTRUÇÕES CARVALHO
E ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 1840/
920210; identificação de pessoa colectiva n.º 502696370; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/011210.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em
epígrafe, aumentou o capital social de 1 000 000$ para 1 002 410$,
redenominando o mesmo para euro tendo em consequência alterado
o artigo 3.º, do respectivo contrato, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido nas cinco quotas seguintes: uma de
3000 euros, de sócio António José Carvalho, e quatro iguais, de
500 euros, uma de cada um dos sócios Maria de Lurdes Pinto,
António José Pinto de Carvalho, Lila Alexandra Pinto de Carva-
lho e Luciana Sofia Pinto Carvalho.

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

Conferida, está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos Vilela
Soares. 1000012557

MATOS & CASIMIRO, COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3888/
931122; identificação de pessoa colectiva n.º 503089990.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 5 e com a apresentação n.º 27/011210. Altera-
ção do contrato com reforço e redenominação do capital � arti-

go alterado: 4.º � Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$,
em dinheiro, subscrito por ambos os sócios na proporção das suas
quotas e a acrescer às mesmas, ficando, o referido artigo, com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, José Elísio
da Silva Matos e Maria de Fátima de Araújo de Sousa Matos.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000010391

SILVA & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 339/
980909; identificação de pessoa colectiva n.º 504253840.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2 e com a apresentação n.º 37/011211. Altera-
ção do contrato com reforço e redenominação do capital. � Arti-
go alterado: 4.º � Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$,
em dinheiro, subscrito por ambos os sócios, na proporção das suas
quotas e a acrescer às mesmas, ficando, os referidos artigo, com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é do montante de 5000 euros, e está total-
mente realizado em dinheiro.

2 � Esse capital está dividido nas seguintes quotas:
a) Uma quota de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Virgínia

Silva Duarte Pereira;
b) Uma quota de 2500 euros, pertencente à sócia Isabel Maria de

Jesus Cardoso Pinheiro.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

11 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000012225

V�ER POSTITCÉSAR COSTA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 45 731/
881102; identificação de pessoa colectiva n.º 501044233.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 5 e com a apresentação n.º 20/011211. Altera-
ção do contrato com reforço e redenominação do capital. � Arti-
go alterado: 3.º � Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$,
em dinheiro subscrito por todos os sócios, na proporção das suas
quotas e a acrescer às mesmas, ficando, o referido artigo, com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente a duas quotas de 200 000$, pertencendo uma
ao sócio César Albino Azevedo Costa e outra ao sócio Paulo Ma-
nuel Azevedo Costa.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000012224

MAX DE ALMEIDA MIRANDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2590/
921016; identificação de pessoa colectiva n.º 502860804.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Pela inscrição n.º 17/020111 � (Omissa em 10 de Dezembro de
2001). � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Mudou a sede para
a Rua Augusto Simões, 458, 1.º esquerdo, Maia.

Conferida, está conforme o original.

11 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 1000012223

SONAE TURISMO, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 280/
900207; identificação de pessoa colectiva n.º 502285230; data de
depósito: 011210.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade,
a acta e demais documentos de prestação de contas, relativas ao ano
de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000012221

SONAE TURISMO, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 280/
900207; identificação de pessoa colectiva n.º 502285230; inscri-
ção n.º 26; número e data da apresentação: 11/011210.

Certifico que pelo averbamento n.º 2 à apresentação n.º 10/
011210. � Cessação de funções do fiscal único, Velosa, Nadais
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada por Paulo Manuel Carvalho da Silva, e do suplente
Arlindo Dias Duarte Silva, por renúncia, em 30 de Março de
2001.

E pela inscrição acima referida, foi efectuada a nomeação dos
órgãos sociais, em 30 de Março de 2001, até ao termo em curso
1999/2002. Conselho de administração (em virtude do alargamen-
to de 3 para 5 o número de membros), Nuno Manuel Moniz Trigoso
Jordão, casado, residente em Campo Grande, 380, Lote 3-A 7.º A,
Lisboa e António José Batista Cardoso e Cunha, casado, residente
na Rua Diogo Bernardes, 18, 6.º direito, Lisboa. Fiscalização: Fiscal
único efectivo: Magalhães, Neves e Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel Araújo
de Beja Neves, residente na Rua da Venezuela, 22, 10.º esquerdo,
Porto; Suplente: António Dias e Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por António Marques Dias,
casado, residente na Rua Tomás da Fonseca, 4.º, 1.º esquerdo, Lis-
boa. Data da deliberação: 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 1000012218

AUTO ACESSÓRIOS DE PEDRAS RUBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 44 796/
880315; identificação de pessoa colectiva n.º 501950915.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Pela inscrição n.º 3 e com a apresentação n.º 28/011210. Al-
teração do contrato com reforço e redenominação do capital. Arti-
go alterado: 3.º; Capital: 1 002 410$, após o reforço de 502 410$,
em dinheiro, subscrito por ambos os sócios na proporção das suas
quotas e a acrescer às mesmas, ficando, o referido artigo com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros cada e pertence uma a cada um dos sócios, José Elísio
da Silva Matos e Maria de Fátima de Araújo de Sousa Matos.

b) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e com a apresentação
n.º 7/010110. Omitida em 10 de Dezembro de 2001. Mudou a sede
para a Travessa das Guardeiras, 21, Moreira, Maia.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000012212

C. A. S. � CLÍNICA ABEL SALGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5406/
950203; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 41/
011211.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em
epígrafe, aumentou o capital social de 800 000$ para 1 002 410$,
redenominando o mesmo para euro tendo em consequência altera-
do o artigo 4.º, do respectivo contrato, ficando com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, sendo
uma de 4000 euros, pertencente ao sócio Abel Alves Salgueiro e
outra de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Adília Moreira Alves
Salgueiro.

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

Conferida, está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 1000012210

PAREDES

ELECTRIFICADORA DE VANDOMA,
ASTROMIL E GANDRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 9/
851014; identificação de pessoa colectiva n.º 501055916; data da
apresentação: 011211.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 1998.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria
Filomena Ribeiro da Costa Nunes. 3000028449

DOM COMILON � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2025/
990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504414186; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 36/011218.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada
tendo sido as suas contas aprovadas em 20 de Fevereiro de 2001.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Arminda
Nogueira Ribeiro Freire de Sousa. 1000010440

ELECTRIFICADORA DE VANDOMA, ASTROMIL E GANDRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 9/
851014; identificação de pessoa colectiva n.º 501055916; data da
apresentação: 011213.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 1999.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria
Filomena Ribeiro da Costa Nunes. 3000029448

J. A. M. O. � CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1052/
910807; identificação de pessoa colectiva n.º 502604654; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 19/011220.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi reforçado
o seu capital em mais 5 060 250$, em dinheiro e subscrito em par-
tes iguais por ambos os sócios, tendo redenominado o seu capital,
e, em consequência, foi dada nova redacção ao artigo 4.º, do seu
contrato que passou a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
62 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 1000010601

ELECTRIFICADORA DE VANDOMA, ASTROMIL E GANDRA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 9/
851014; identificação de pessoa colectiva n.º 501055916; data da
apresentação: 011213.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria
Filomena Ribeiro da Costa Nunes. 3000029453

PENAFIEL

ANTÓNIO ELISIÁRIO FERREIRA DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2112;
identificação de pessoa colectiva n.º 505829509; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 23/011213.

Certifico que entre António Elisiário Ferreira de Sousa e Celes-
te Manuela Moreira de Oliveira, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de António Elisiário Ferreira de
Sousa, L.da, tem a sua sede no Lugar de Cima de Vila, freguesia
de Cabeça Santa, deste concelho.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode-
rá deslocar a sua sede, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar, sucursais, agências
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem o objecto, a manutenção e reparação de veículos
automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro, é de 5000 euros, está di-
vidido em duas quotas iguais, no valor nominal de 2500 euros,

pertencente uma a cada um dos sócios António Elisiário Ferreira
de Sousa e Celeste Manuela Moreira de Oliveira.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até 10 vezes o montante do capital social, podendo também
ser prestados suprimentos nos termos e condições aprovados em
assembleia geral.

ARTIGO 5.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.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, in-

dependentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos;

b) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração, quais-
quer estabelecimentos comerciais e industriais;

c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para
a sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos;

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de lon-
ga duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É vedado aos gerentes, praticar actos ou contratos estranhos aos
negócios sociais, designadamente prestar cauções, fianças, abona-
ções, aceitar ou sacar letras de favor, ou outros títulos de idêntica
natureza, respondendo o contraventor, pessoalmente perante a so-
ciedade pela prática de tais actos, podendo ainda a sociedade amor-
tizar a sua quota.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios ou a favor de cônju-
ges, descendentes e ascendentes. Porém, a favor de estranhos, de-
pende do consentimento da sociedade, tendo os sócios não cedentes
direito de preferência.

§ único. O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos,
assim comunicará à sociedade, por carta registada, contendo o nome
do promitente adquirente e as condições da cessão e, no prazo de
30 dias, a gerência convocará a assembleia geral, para o efeito de
deliberar em conformidade com o corpo deste artigo.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá ainda amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo sócio;
b) Falência do sócio titular;
c) Arresto, arrolamento ou penhora de quota;
d) Morte, interdição ou inabilitação do seu titular; e
e) Divórcio ou dissolução de casamento do sócio titular, se a

quota em partilha não lhe vier a ser adjudicada.

ARTIGO 9.º

A aplicação dos lucros líquidos apurados anualmente, feitas as
deduções legais terão o destino que a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras
formalidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência míni-
ma de 15 dias.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Ma-
ria Cardoso da Silva. 1000012517

ANTÓNIO FERREIRA DA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2113;
identificação de pessoa colectiva n.º 505699281; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 24/011213.
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Certifico que entre António Ferreira da Cunha e Maria Alice Ferreira
Vieira da Cunha, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de António Ferreira da Cunha, L.da,
tem a sua sede no Lugar de Pinheiro, freguesia de Pinheiro, con-
celho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode-
rá deslocar a sua sede, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar, sucursais, agências
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem o objecto, a indústria de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro, é de 5000 euros, está di-
vidido em duas quotas iguais, no valor nominal de 2500 euros,
pertencente uma a cada um dos sócios António Ferreira da Cunha
e Maria Alice Ferreira Vieira da Cunha.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até 10 vezes o montante do capital social, podendo também
ser prestados suprimentos nos termos e condições aprovados em
assembleia geral.

ARTIGO 5.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.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, in-

dependentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos;

b) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração, quais-
quer estabelecimentos comerciais e industriais;

c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para
a sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos;

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de lon-
ga duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É vedado aos gerentes, praticar actos ou contratos estranhos aos
negócios sociais, designadamente prestar cauções, fianças, abona-
ções, aceitar ou sacar letras de favor, ou outros títulos de idêntica
natureza, respondendo o contraventor, pessoalmente perante a so-
ciedade pela prática de tais actos, podendo ainda a sociedade amor-
tizar a sua quota.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios ou a favor de cônju-
ges, descendentes e ascendentes. Porém, a favor de estranhos, de-
pende do consentimento da sociedade, tendo os sócios não cedentes
direito de preferência.

§ único. O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos,
assim comunicará à sociedade, por carta registada, contendo o nome
do promitente adquirente e as condições da cessão e, no prazo de
30 dias, a gerência convocará a assembleia geral, para o efeito de
deliberar em conformidade com o corpo deste artigo.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá ainda amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo sócio;
b) Falência do sócio titular;
c) Arresto, arrolamento ou penhora de quota;
d) Morte, interdição ou inabilitação do seu titular; e
e) Divórcio ou dissolução de casamento do sócio titular, se a

quota em partilha não lhe vier a ser adjudicada.

ARTIGO 9.º

A aplicação dos lucros líquidos apurados anualmente, feitas as
deduções legais terão o destino que a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras
formalidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência míni-
ma de 15 dias.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Ma-
ria Cardoso da Silva. 1000012520

M. ALVES � COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2114;
identificação de pessoa colectiva n.º 505873559; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/011217.

Certifico que entre Manuel Joaquim de Sousa Alves e António
de Sousa Alves, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de M. Alves � Comércio Produtos
Alimentares, L.da, tem a sua sede no Lugar de Cabroelo, freguesia
de Capela, deste concelho Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode-
rá deslocar a sua sede, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, abrir e encerrar filiais, sucursais, agências ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem o objecto, o comércio por grosso de produtos
alimentares; indústria no ramo alimentar. Distribuição e armaze-
namento de produtos alimentares; comércio e representação de pro-
dutos alimentares, bebidas e tabaco.

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro é de 5000 euros, está di-
vidido em duas quotas, uma no valor nominal de 4750 euros, per-
tencente ao sócio Manuel Joaquim de Sousa Alves, e outra do va-
lor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio António de Sousa
Alves.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até 10 vezes o montante do capital social.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura conjunta dos dois gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, in-

dependentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos;

b) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração, quais-
quer estabelecimentos comerciais e industriais;

c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para
a sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos;

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de lon-
ga duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios. Porém, a favor de
estranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem di-
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reito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo lugar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência míni-
ma de 15 dias.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Ma-
ria Cardoso da Silva. 1000012521

SOCIEDADE AGRÍCOLA JARDIM & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2115;
identificação de pessoa colectiva n.º 505308207; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8/011217.

Certifico que entre Carlos Manuel da Silva Jardim Martins e Júlia
Paula da Silva Jardim Martins, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Sociedade Agrícola Jardim &
Martins, L.da, tem a sua sede na Rua Senhora da Guia, freguesia de
Rans, deste concelho.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede so-
cial ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais,
agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, a produção de produtos agro-pe-
cuários e comercialização; prestação de serviços à agricultura e
pecuária e comercialização de produtos destinados à agricultura.

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro é de 5000 euros, está di-
vidido em duas quotas iguais no valor nominal de 2500 euros, cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Carlos Manuel da Silva
Jardim Martins e Júlia Paula da Silva Jardim Martins.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.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.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer bens para a socie-

dade, independentemente do prazo, alterar ou rescindir os respec-
tivos contratos;

b) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração, quais-
quer estabelecimentos comerciais e industriais;

c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para
a sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos;

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de lon-
ga duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � Porém, a favor de estranhos, depende do consentimento da

sociedade, a qual tem direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

1� A sociedade poderá proceder a amortização de qualquer
quota sempre que:

a) Para tal haja acordo do titular;
b) A quota tenha sido ou venha a ser penhorada, arrestada, ar-

rolada, arrematada, incluída em massa falida ou insolvente, ou de
qualquer forma sujeita a processo judicial que não seja inventário;

c) O sócio viole o disposto no n.º 2 do artigo 6.º deste pacto;
d) O sócio prejudique culposa e deliberadamente os interesses da

sociedade.
2 � A amortização será feita pelo valor que resultar do último

balanço dado e aprovado, devendo o respectivo pagamento ser
efectuado no prazo de 6 meses, contados da data definitiva do va-
lor de amortização.

ARTIGO 8.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para
o fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral
decidir.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras
formalidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência míni-
ma de 15 dias.

Mais declararam os outorgantes:
Que a sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para

o que  gerência é correspondentemente autorizada a celebrar quais-
quer negócios jurídicos em nome da mesma, bem como a proce-
der ao levantamento do capital social depositado, para fazer face
às despesas com a sua constituição, registos, publicações e aquisi-
ção de bens de equipamento.

Adverti os outorgantes da obrigação de requererem o registo
deste acto, na competente Conservatória do Registo Comercial, no
prazo de 3 meses a contar de hoje.

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Antónia Ma-
ria Cardoso da Silva. 1000012522

PORTO � 2.A SECÇÃO

JOMALA �COMÉRCIO DE MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 748; identificação de pessoa colectiva n.º 503381187;
data: 010921; pasta n.º 13 464.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031563

LAVANDARIA E PERFUMARIA FERNÃO DE MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 983; identificação de pessoa colectiva n.º 503446670;
data: 010921; pasta n.º 14 173.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031561

PRODUÇÕES DE VÍDEO E FOTOGRAFIA TVF, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 460; identificação de pessoa colectiva n.º 502967390;
data: 010907; pasta n.º 11 196.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031558
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MANUEL ANTÓNIO LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 464; identificação de pessoa colectiva n.º 501063293;
data: 010910; pasta n.º 11 612.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031556

MEGACOMP � EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS
PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 865; identificação de pessoa colectiva n.º 502074540;
data: 010913; pasta n.º 11 646.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031553

LIZMUNDO � MATEIRIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 721; identificação de pessoa colectiva n.º 500268878;
data: 010911; pasta n.º 11 661.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031551

M. P. GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 671; identificação de pessoa colectiva n.º 503059820;
data: 010905; pasta n.º 11 724.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031550

SANTOS & ROTHES � REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 182; identificação de pessoa colectiva n.º 504177125;
data: 010907; pasta n.º 18 622.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031547

GIARTE � MEDALHAS E OBJECTOS DE ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 728; identificação de pessoa colectiva n.º 501944435;
data: 010910; pasta n.º 7904.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031546

SOCIEDADE DE ANESTESIA E TRATAMENTO DE DOR
MARIA AMÉLIA & ISABEL MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 080; identificação de pessoa colectiva n.º 502832703;
data: 010905; pasta n.º 10 055.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031543

JOSÉ LOPES FERREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 481; identificação de pessoa colectiva n.º 500157472;
data: 010910; pasta n.º 10 230.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031541

GALERIA SOUSA CARDOSO � ARTE CONTEMPORÂNEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 837; identificação de pessoa colectiva n.º 502017287;
data: 010913; pasta n.º 11 052.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031539

HORÁCIO PINTO & MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 698; identificação de pessoa colectiva n.º 503039934;
data: 010926; pasta n.º 11 765.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031537
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PORTUCALENSE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 687; identificação de pessoa colectiva n.º 500384010;
data: 010928; pasta n.º 11 947.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031536

REIS & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 821; identificação de pessoa colectiva n.º 503075884;
data: 010926; pasta n.º 11 985.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031533

J. B. & SANTOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 012; identificação de pessoa colectiva n.º 503136190;
data: 010928; pasta n.º 12 317.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031531

RAFASOFIA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 031; identificação de pessoa colectiva n.º 503507164;
data: 010905; pasta n.º 14 262.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031526

SSR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 032; identificação de pessoa colectiva n.º 503507148;
data: 010905; pasta n.º 14 263.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031524

TRANSTUBO � COMPANHIA PORTUGUESA DE MATERIAIS
PARA A CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 127; identificação de pessoa colectiva n.º 503504297;
data: 010907; pasta n.º 14 362.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031519

SOCODIMPEX � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO,
DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 132; identificação de pessoa colectiva n.º 503504181;
data: 010912; pasta n.º 14 367.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031516

ILLIABUM � CAFÉ E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 152; identificação de pessoa colectiva n.º 503503673;
data: 010911; pasta n.º 14 422.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031513

TRATADO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 822; identificação de pessoa colectiva n.º 503406686;
data: 010910; pasta n.º 13 953.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031510

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE SOUTELO MOURISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 124; identificação de pessoa colectiva n.º 501535691;
data: 010917; pasta n.º 2136.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031506
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MANUEL FRANCISCO BABO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 930; identificação de pessoa colectiva n.º 503430323;
data: 010910; pasta n.º 14 122.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031502

MANUEL FRANCISCO BABO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 930; identificação de pessoa colectiva n.º 503430323;
data: 010910; pasta n.º 14 122.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031499

MEDICINA LABORATORIAL � PROFESSOR J. M. DE PINA
CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 769; identificação de pessoa colectiva n.º 500753440;
data: 010920; pasta n.º 7933.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031495

MANUEL AZEVEDO & SÉRGIO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 802; identificação de pessoa colectiva n.º 500177554;
data: 010927; pasta n.º 8011.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031492

OLIVEIRA PINTO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 219; identificação de pessoa colectiva n.º 501144030;
data: 010921; pasta n.º 8096.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031490

SILVA SOUSA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 303; identificação de pessoa colectiva n.º 500901767;
data: 010926; pasta n.º 8252.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031487

PESSOA & PESSOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 314; identificação de pessoa colectiva n.º 501680918;
data: 010913; pasta n.º 8700.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031484

MBIT � COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 852; identificação de pessoa colectiva n.º 502764406;
data: 010904; pasta n.º 9533.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031481

JÓLIA � FOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 862; identificação de pessoa colectiva n.º 502502800;
data: 010924; pasta n.º 7192.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031477

JOSÉ MOREIRA NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 621; identificação de pessoa colectiva n.º 500158410;
data: 010926; pasta n.º 7349.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031475

MEDICINA LABORATORIAL
PROFESSOR J. M. DE PINA CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 769; identificação de pessoa colectiva n.º 500753440;
data: 010920; pasta n.º 7933.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, referentes à
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031472

INÊS PEREIRA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 382; identificação de pessoa colectiva n.º 502941405;
data: 010920; pasta n.º 10 898.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031469

VIDALAB � MATERIAL DE LABORATÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 441; identificação de pessoa colectiva n.º 502025018;
data: 010920; pasta n.º 10 986.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031465

SOTELEMEC � SOCIEDADE TÉCNICA DE ESTUDOS
E MONTAGENS ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 023; identificação de pessoa colectiva n.º 501598847;
data: 010920; pasta n.º 7097.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031462

M. DOMINGUES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 373; identificação de pessoa colectiva n.º 500376352;
data: 010921; pasta n.º 9579.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031459

RARO � COMPONENTES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1154; identificação de pessoa colectiva n.º 502050624;
data: 010914; pasta n.º 8995.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031457

SOTEPORTA � SOCIEDADE TÉCNICA DE PORTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 239; identificação de pessoa colectiva n.º 500625930;
data: 010903; pasta n.º 9685.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031453

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA & BARROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 455; identificação de pessoa colectiva n.º 500934037;
data: 010918; pasta n.º 8813.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031451

RIBEIRO, RIBEIRO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 010; identificação de pessoa colectiva n.º 502812575;
data: 010926; pasta n.º 9887.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031520

+ COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 623; identificação de pessoa colectiva n.º 504532073;
data: 010914; pasta n.º 20 652.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031517

JOSÉ LUÍS PEREIRA � EXTRACÇÃO DE AMIANTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 676; identificação de pessoa colectiva n.º 504589504;
data: 010904; pasta n.º 20 706.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 80 � 5 de Abril de 2002 7214-(53)

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031514

JOSÉ LUÍS PEREIRA � EXTRACÇÃO DE AMIANTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 676; identificação de pessoa colectiva n.º 504589504;
data: 010904; pasta n.º 20 706.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031511

ROBERTO VERINO (PORTUGAL)
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 690; identificação de pessoa colectiva n.º 504308904;
data: 010906; pasta n.º 20 720.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031508

HÉLIA SOVERAL & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 050; identificação de pessoa colectiva n.º 501248528;
data: 010907; pasta n.º 8348.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031504

JORGE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 770; identificação de pessoa colectiva n.º 500154040;
data: 010917; pasta n.º 20 450.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031501

INFORMIL � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 808; identificação de pessoa colectiva n.º 501534989;
data: 010928; pasta n.º 20 461.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031497

QUINTA, RODRIGUES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 806; identificação de pessoa colectiva n.º 501823271;
data: 010913; pasta n.º 20 477.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031493

MANUEL JOAQUIM VIVAS DE AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 243; identificação de pessoa colectiva n.º 501157190;
data: 010919; pasta n.º 20 502.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031489

ROMARIZ DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 964; identificação de pessoa colectiva n.º 501386297;
data: 010913; pasta n.º 20 533.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031485

GONÇALVES & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 685; identificação de pessoa colectiva n.º 500128537;
data: 010905; pasta n.º 20 393.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031482

SANTOS FERNANDES & VIEIRA MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 660; identificação de pessoa colectiva n.º 501432019;
data: 010928; pasta n.º 20 404.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031478

JOROLI � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 136; identificação de pessoa colectiva n.º 500888353;
data: 010917; pasta n.º 20 449.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031474

IMPRENSA PORTUGUESA DE DOMINGOS DIAS DA SILVA,
SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 889; identificação de pessoa colectiva n.º 501081992;
data: 010924; pasta n.º 20 092.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031471

PORTUR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
URBANA E TURÍSTICA PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 064; identificação de pessoa colectiva n.º 501243623;
data: 010907; pasta n.º 20 142.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031467

TORRES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 413; identificação de pessoa colectiva n.º 500424497;
data: 010911; pasta n.º 20 197.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031461

SAPTE � SOCIEDADE DE APETRECHAMENTO
TÉCNICO-INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 439; identificação de pessoa colectiva n.º 500242232;
data: 010926; pasta n.º 20 360.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031458

SINERCONTA � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 498; identificação de pessoa colectiva n.º 504320823;
data: 010914; pasta n.º 20 262.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031455

HESYCHIO NEVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 287; identificação de pessoa colectiva n.º 500605831;
data: 010921; pasta n.º 20 355.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031452

IMOBILIÁRIA 1928, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 913; identificação de pessoa colectiva n.º 505169029;
data: 010913; pasta n.º 23 422.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031450

HRTM � COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5 839; identificação de pessoa colectiva n.º 503074578;
data: 011019; pasta n.º 12 023.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031428

MUNDAUTO � SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 132; identificação de pessoa colectiva n.º 500199744;
data: 010816; pasta n.º 4433
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referentes à
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Conceição
Ribeiro. 3000031158

PMT INDUSTRIAL � METAIS PRECIOSOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 522; identificação de pessoa colectiva n.º 503124699; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 10/011203; pasta
n.º 13 162.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o registo de encerramento da liquidação. Aprovação das contas
em 29 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031153

MARSO � GABINETE TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 391; identificação de pessoa colectiva n.º 500898332;
data: 010820; pasta n.º 1831.

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

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Conceição
Ribeiro. 3000031147

TÊXTEIS MANUEL ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 749; identificação de pessoa colectiva n.º 500583315;
data: 010921; pasta n.º 12 347.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031435

GARAGEM DA CARVALHOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 605; identificação de pessoa colectiva n.º 503315397;
data: 010914; pasta n.º 13 277.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031431

U DESIGN � ATELIER GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 653; identificação de pessoa colectiva n.º 503340006;
data: 010907; pasta n.º 13 335.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031424

MOTIVAÇÃO NORTE � CONSULTORIA E ESTUDOS
DE MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 028; identificação de pessoa colectiva n.º 504141228;
data: 010904; pasta n.º 18 359.

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031418

JÚLIO RIBEIRO & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 324; identificação de pessoa colectiva n.º 500553351;
data: 011031; pasta n.º 248.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031419

SOCIBIL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 961; identificação de pessoa colectiva n.º 501459650;
data: 011029; pasta n.º 22 640.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031410

SOCIBIL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 961; identificação de pessoa colectiva n.º 501459650;
data: 011029; pasta n.º 22 640.

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

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 3000031408

NOYCHIP � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 822; identificação de pessoa colectiva n.º 505743949; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 48/011121; pasta
n.º 24 459.
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Certifico que pela escritura lavrada em 21 de Novembro de 2001,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do
Porto, foi constituída entre Maria Adelaide Caseiro Balsa da Silva
Lima, António José Caseiro Balsa da Silva Lima e Maria Francisca
Caseiro Balsa da Silva Lima, a sociedade em epígrafe, a qual se
irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NOYCHIP � Comércio de
Têxteis, L.da

2 � Tem a sua sede na Avenida Fernão de Magalhães, 948, 7.º
direito, freguesia de Campanhã, cidade e concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representações de produtos diversos, nomeadamente têxteis
em geral.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal de
1667 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio António
José Caseiro Balsa da Silva Lima, que desde já fica nomeado ge-
rente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 3000031404

NORFOTO � MATERIAL FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 331; identificação de pessoa colectiva n.º 503938807;
data: 010730; pasta n.º 17 513.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Conceição
Ribeiro. 3000030324

VALONGO

FILIPE � ATELIER DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 3802/931020; identificação de pessoa colectiva n.º 503082465;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 19/011204.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital de 400 000$ para 5000 euros, subscrito em dinhei-
ro, pelos sócios na proporção das respectivas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da so-
ciedade, pelo que o artigo 3.º ficaram com a redacção anexa:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de
2500 euros a cada um dos sócios, Filipe Manuel Pinto Martins e
Sónia Cristina Meireles dos Santos Borges Martins.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Dias do
Vale. 3000031213

JOSÉ MANUEL ALMEIDA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 55 424/011204; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/011204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato em anexo.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Manuel Almeida Silva, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Travessa da Vitória, 9, da freguesia de
Campo do concelho de Valongo.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de reparação e venda de
motociclos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios,
José Manuel Almeida da Silva e Maria Fernanda dos Santos Moura
e Silva.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, à qual é atribuído o direito de preferência em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios que, desde já são
nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência os geren-

tes poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 3000031565

CONSTRUÇÕES AUGUSTO PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 5626/950327; identificação de pessoa colectiva n.º 503395161;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/011204.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital de 20 000 000$ para 100 000 euros, por incorpora-
ção de reservas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da so-
ciedade, pelo que o artigo 3.º ficaram com a redacção anexa:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 100 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas: uma de 29 000 euros, perten-
cente ao sócio Eduardo Augusto Pereira Marques, outra quota de
20 000 euros, pertencente à sócia Maria Augusta Marques Pereira
da Silva Neves, outra quota de 30 000 euros, pertencente ao sócio
Augusto Pereira e outra de 21 000 euros, pertencente à sócia Ma-
ria Amélia Marques Oliveira.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Dias do
Vale. 3000031564

CENTRO TIPOGRÁFICO IDEAL DE ERMESINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 21 857/
760519; identificação de pessoa colectiva n.º 503330875; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 8/011205.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital de 600 000$ para 5000 euros, em dinheiro, na pro-
porção das respectivas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da so-
ciedade, pelo que o artigo 3.º ficaram com a redacção anexa:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, soma de uma quota de
2500 euros, do sócio António Pinto Ribeiro, com outra de igual
montante do sócio António José Teixeira, e encontra-se totalmente
realizado, de acordo com a escritura social.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria
Manuela Magalhães da Silva. 3000031559

J. M. PINTO � ABAT�JOURS � FABRICAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE ABAT�JOURS PARA CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 7875/970107; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 25 e 26/011204.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital de 450 000$ para 5000 euros, por incorporação de
resultados transitados tendo também alterado a sede.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da so-
ciedade, pelo que o artigo 2.º e 4.º ficaram com a redacção anexa:

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua D. Afonso IV, 95/99, da freguesia de
Alfena, do concelho de Valongo.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, realizado em dinheiro em
2 244 euros e 60 cêntimos e 2 755 euros e 40 cêntimos, por incor-
poração de resultados transitados, e corresponde à soma de duas
quotas iguais, no valor de 2500 euros cada uma, pertencentes uma
a cada um dos sócios Maria Amélia Ferreira Soares de Sousa e José
Manuel Pinto de Sousa.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 3000031555

ADELINA & SERÔDIO � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 9387; identificação de pessoa colectiva n.º 504148788;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/011204.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que a mesma
alterou a sede para R. D. Afonso IV, 40/46, Alfena, Valongo.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2001. � A Adjunta da Conservadora, Maria
Vitória Gonçalves Andrade e Silva. 3000031549

CONTALFENA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 10 560; identificação de pessoa colectiva n.º 504295470; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 22/011204.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital de 450 000$ para 5000 euros, por incorporação de
resultados transitados

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato da sociedade,
pelo que os artigos 4.º e 5.º ficaram com a redacção anexa:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros.

ARTIGO 5.º

Naquele capital participam os dois sócios, Arnaldo Pinto Ribeiro
e António Fernandes Macedo Gomes, por igual, cada uma com uma
quota de 2500 euros, quotas estas representadas por 2 244 euros e
40 cêntimos e 2 745 euros e 40 cêntimos, por incorporação de resul-
tados transitados, constituindo assim a totalidade.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2001. � A Adjunta da Conservadora, Maria
Vitória Gonçalves Andrade e Silva. 3000031545

FERREIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 6732/960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503603082;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 27/011204.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital de 400 000$ para 5000 euros, subscrito em dinhei-
ro, pelos sócios na proporção das respectivas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da so-
ciedade, pelo que o artigo 4.º ficaram com a redacção anexa:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais da impor-
tância de 2500 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios Mário Domingos Fernandes Alves Ferreira e Maria Amélia
de Sousa Gonçalves Ferreira.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Dias do
Vale. 3000031208

AZUL CELESTE � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 4813/940802; identificação de pessoa colectiva n.º 503245593;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/011205.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital de 400 000$ para 5000 euros, em dinheiro, na pro-
porção das respectivas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da so-
ciedade, pelo que o artigo 3.º ficou com a redacção anexa:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de
2500 euros a cada um dos sócios, Maria Madalena Fontes Filipe
Marinho Batista e Nuno Jorge Filipe Batista.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria
Manuela Magalhães da Silva. 3000031347

SARAIVA & TEIXEIRA � SOCIEDADE DE CABELEIREIRO
E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 8415/970602; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 1/011205.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi regis-
tada a sua dissolução e o encerramento da liquidação, tendo sido
as contas aprovadas em 9 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 3000031339

DE ÓPTICA E BAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 2410/920805; identificação de pessoa colectiva n.º 502812923.

Certifica-se que foi efectuado o depósito de prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Norte Simões. 3000031335

AURÉLIO MARTINS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 10 898/990125; identificação de pessoa colectiva n.º 504538128.

Certifica-se que foi efectuado o depósito de prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Norte Simões. 3000031326

DC ÓPTICA E BAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 2410/920805; identificação de pessoa colectiva n.º 502812923.

Certifica-se que foi efectuado o depósito de prestação de contas
do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Norte Simões. 3000031322

NORBERTO PEREIRA DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 4069/940111; identificação de pessoa colectiva n.º 503119881.

Certifica-se que foi efectuado o depósito de prestação de contas
do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Norte Simões. 3000031318

NORBERTO PEREIRA DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 4069/940111; identificação de pessoa colectiva n.º 503119881.

Certifica-se que foi efectuado o depósito de prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Norte Simões. 3000031312

CASA AGRÍCOLA DO CAMPO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA A LAVOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 13 549/000913; identificação de pessoa colectiva n.º 505147157.

Certifica-se que foi efectuado o depósito de prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Norte Simões. 3000031303

ANDRADE & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 134/
990331; identificação de pessoa colectiva n.º 504709240; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação 7/011130.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital de 1 000 000$ para 5000 euros, subscrito em dinheiro,
pelos sócios na proporção das respectivas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, pelo que o artigo 3.º, ficou com a redacção anexa:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Dias do
Vale. 3000031297

A NEGRITA DO CAFÉ � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 55 422/011203; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/011203.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato em anexo.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A Negrita do Café � Produtos
Alimentares, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Praça Machado dos Santos, 9, rés-do-chão,
da freguesia e concelho de Valongo.
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2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de comércio retalhista de
produtos alimentares.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Valentim Moreira Fernandes e Abel Joaquim Moreira Dias.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, à qual é atribuído o direito de preferência em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios que desde já são
nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência os geren-

tes poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Dias do
Vale. 3000031290

ERCOS � SOCIEDADE DE FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 5581/950317; identificação de pessoa colectiva n.º 503387126;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 13/011203.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que cessou as
funções de gerente, António Rodrigues de Campos, em 8 de Agosto
de 1997, renúncia.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Dias do
Vale. 3000031284

INSTITUTO DE INFORMÁTICA DE ERMESINDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 7632/961025; identificação de pessoa colectiva n.º 503751774;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 7 e 8/011203.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que cessaram
as suas funções de gerentes, Fernando Barros Magalhães e António
Humberto Ferreira dos Santos, em 31 de Outubro de 2001, por re-
núncia. E na mesma data foram nomeados gerentes: Armando
Carlos de Almeida Gonçalves Marques e Paulo Adriano Teixeira
Pereira Soares, ambos casados. E que foi aumentado o capital de
1 000 000$ para 5000 euros, subscrito em dinheiro, pelos sócios na
proporção das respectivas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato de sociedade,
pelo que os artigos 4.º e 6.º, ficaram com a redacção anexa:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada uma
das sócias BIT Mar � Consultoria e Formação Informática, L.da, e
PROSOLUÇÕES � Serviços Integrados de Gestão, L.da

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral fica afecta a Armando Carlos de
Almeida Gonçalves Marques, o terceiro outorgante e Paulo Adriano
Teixeira Pereira Soares, o quarto outorgante.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um dos gerentes nomeados.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Dias do
Vale. 3000031261

J. PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 2814/930111; identificação de pessoa colectiva n.º 502903325;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 28 e 29/011204.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital de 400 000$ para 5000 euros, por incorporação de
reservas, pertencente aos sócios, Carlos Manuel de Sousa Silva
Costa e Manuel José de Sousa Pina.

E que a mesma sociedade alterou a sede para a Rua Florbela
Espanca, 5/7, Alfena, Valongo.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato de sociedade,
pelo que os artigos 2.º e 4.º, ficaram com a redacção anexa:

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua Florbela Espanca, 5/7, freguesia de Alfena,
concelho de Valongo.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, realizado em dinheiro, em 1995 euros
e 20 cêntimos e 3004 euros e 80 cêntimos, por incorporação de resulta-
dos transitados, correspondente à soma de duas quotas iguais do valor
de 2500 euros, cada uma pertencentes a cada um dos sócios, Carlos
Manuel de Sousa Silva Costa e Manuel José de Sousa Pina.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Dias do
Vale. 3000031199

HARMORITMO � DISCOTECA E INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 6540/951207; identificação de pessoa colectiva n.º 503542628.

Certifica-se que foi efectuado o depósito de prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Norte Simões. 3000030545

ESTUDANTE � COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 9264/980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504108719.

Certifica-se que foi efectuado o depósito de prestação de contas
do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Norte Simões. 3000030539

ESTUDANTE � COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 9264/980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504108719.
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Certifica-se que foi efectuado o depósito de prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Norte Simões. 3000030534

PARIJS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 88/
901105; identificação de pessoa colectiva n.º 502440449.

Certifica-se que foi efectuado o depósito de prestação de contas
do ano de 2000.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Eduarda Norte Simões. 3000030491

VILA DO CONDE

PUCO � ORGANIZAÇÕES TURÍSTICAS DA PRAIA DE VILA CHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 908/880304; identificação de pessoa colectiva n.º 501963960;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/011205.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do con-
trato � Capital: 5000 euros, após o reforço de 602 410$, realizado
em dinheiro e subscrito por ambos os sócios na proporção das suas
quotas. Alterado: Artigo 3.º, o qual ficou a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma ao sócio Manuel António Martins da Silva e outra à
sócia Maria Alice da Silva Maia da Silva.

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

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030299

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. FERNANDO VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3236/011205; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 25/011205.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Clínica Oftalmológica
Dr. Fernando Vaz, L.da, e tem a sua sede na Avenida Dr. João
Canavarro, 305, 3.º, Sala 31, da freguesia e sede do 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 prestação de serviços médico-ci-
rúrgicos oftalmológicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em três quotas, sendo uma de valor

nominal de 3000 euros pertencente ao sócio Fernando Albino dos
Santos Rebelo Vaz e duas iguais de valor nominal de 1000 euros
cada, pertencendo uma a cada uma das sócias Ana Cristina Ruivo
Dragão Figueiredo Gomes e Albina Ramos dos Santos Rebelo Vaz.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, entre sócios são li-
vremente permitidas, mas a favor de estranhos carecem do consen-
timento da sociedade, à qual, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes em segundo, é reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Fernando
Albino dos Santos Rebelo Vaz que, desde já é nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura do referido gerente.

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 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência míni-
ma de 15 dias.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030495

ANTÓNIO EUSÉBIO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3230/011129; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/011129.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Eusébio & Marques, L.da,
tem a sua sede na Avenida Bernardino Machado, 398, rés-do-chão,
esquerdo, poente, desta cidade 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 em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a actividade de acabamentos e
construção de edifícios.

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 uma, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios,
António José Ramalho Eusébio e Lucília Patrícia Marques Rajão.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao valor global de 20 000 euros, na proporção das respec-
tivas quotas e desde que assim seja deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão total ou parcial de quotas, é livremente per-
mitida 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 remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
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afecta a ambos os sócios, António José Ramalho Eusébio e Lucília
Patrícia Marques Rajão, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos geren-
tes ora nomeados.

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, interdição ou inabilitação de qualquer sócio,
a sociedade continuará com os sobrevivos e capazes ou com o re-
presentante legal do interdito ou inabilitado, devendo os herdeiros
daquele nomear 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 seguin-
tes 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,
dirigidas aos sócios, com aviso de recepção expedida, com a ante-
cedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030490

CARPINTARIA ANTÓNIO RODRIGUES DE SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3237/011205; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 33/011205.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carpintaria António Rodrigues
de Sá, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Arroteia, 97, freguesia de
Modivas, concelho de Vila do Conde.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em carpintaria de construção
civil.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030718

ARTIPA � INDÚSTRIA DE MARROQUINARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 615/830216; identificação de pessoa colectiva n.º 501366407;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/011130.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Aumento de capital e redenominação deste, com alteração de
contrato. Capital: 10 000 euros, após o reforço de 4820$, realizado
em dinheiro por Manuel da Costa Pereira com 4579$, e Ângela
Cristina Araújo Pereira Fonseca com 241$. Alterados: artigos 1.º,
2.º e 3.º, que ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ARTIPA � Indústria de Marroqui-
naria, L.da, tem a sua sede no Largo General Lemos, 50, da freguesia
de Vilar, do concelho de Vila do Conde.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a actividade de encadernação, cartonagem
e afins e confecção de artigos de marroquinaria e brindes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 9500 euros,
pertencente ao sócio Manuel da Costa Pereira e outra de 500 euros,
pertencente à sócia Ângela Cristina Araújo Pereira Fonseca.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030488

ARTE & ARTE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2267/980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504124161;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/011130.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Aumento de capital e redenominação deste, com alteração do
contrato � Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$, realiza-
do em dinheiro por Maria da Graça Santos Freire com 1687$, e
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António José Machado Vasques com 723$. Alterado: artigo 3.º que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em quotas, sendo uma de 3500 euros,
pertencente à sócia Maria da Graça Santos Freire e outra de
1500 euros, pertencente ao sócio António José Machado Vasques.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030484

A. C. B. R � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JOALHARIA
E OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 2148/
971007; identificação de pessoa colectiva n.º 503973378; data: 010628.

Certifica-se que foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2001. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
3000030327

SANTARÉM
ALMEIRIM

EDGAR NUNES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 984/011011; inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 1/
011011.

Certifica-se que por documento particular, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe.

Sócio único: Edgar Faustino Cordeiro Nunes, casado com
Guilhermina de Oliveira Nunes Cordeiro no regime de comunhão
de adquiridos, residente na Rua Vale Flores, Marianos, Fazendas
de Almeirim.

Foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo con-
trato anexo:

1.º

A sociedade adopta a denominação Edgar Nunes � Sociedade
Unipessoal, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Henrique Vale Flores,
em Marianos, freguesia de Fazendas de Almeirim, concelho de
Almeirim.

2 � A gerência poderá criar ou extinguir agências, estabeleci-
mentos, delegações ou outras formas de representação que julgue
conveniente.

3.º

A sociedade tem por objecto a exploração florestal.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde a uma quota de igual valor que pertence ao
sócio Edgar Faustino Cordeiro Nunes.

5.º

1 � Poderão ser feitos pelo sócio os suprimentos de que a so-
ciedade careça, nos termos e condições a estabelecer nos respecti-
vos contratos de suprimento.

2 � O sócio pode deliberar que lhe sejam exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 10 000 euros.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, pertence ao único sócio, que desde
já fica nomeado gerente.

7.º

Para validamente vincular a sociedade em todos os actos e con-
tratos é necessária a assinatura do seu gerente.

8.º

1 �Nos termos previstos no artigo 270.º-F do Código das So-
ciedades Comerciais, o sócio único fica desde já autorizado a ce-
lebrar com a própria sociedade quaisquer tipo de negócio jurídicos,
devendo estes obedecer à forma legalmente prescrita e, em todos
os casos observar a forma escrita, e que se revelem necessários ou
convenientes à prossecução do objecto social.

2 � O sócio único deverá manter, na sociedade, os documentos
relativos aos negócios jurídicos celebrados com a própria socieda-
de de modo que possam a todo o tempo ser consultados por qual-
quer interessado.

3 � Os documentos referidos no número anterior deverão ser
juntos aos documentos de prestação de contas deles fazendo parte
integral.

4 � O não cumprimento no disposto nos números anteriores
implica a nulidade dos negócios celebrados entre o sócio único e
a sociedade e ainda a responsabilização ilimitada daquele.

9.º

O sócio só poderá movimentar a conta, após o registo definitivo
do contrato da sociedade nos termos do artigo 202.º, n.º 4, a), do
Código das Sociedades Comerciais.

10.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação do sócio, sem necessidade
de alteração do contrato de sociedade.

Está conforme o original.

23 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 3000020226

SILVA & SANSANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 604/960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503653900.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031309

GASPAR & CANIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 151/680302; identificação de pessoa colectiva n.º 500125619.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031291

ANCANIFO � SOCIEDADE DE CARPINTARIA E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 547/950116; identificação de pessoa colectiva n.º 503364649.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas, do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031286
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MORE � CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 7741/980227; identificação de pessoa colectiva n.º 504151487.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas, do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031282

BEIRARIBA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 863/000412; identificação de pessoa colectiva n.º 504857762.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas, do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031276

OLÍVIA RODRIGUES, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 682/970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503821918.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas, do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031274

O REI DO BARATO � COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS
E PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 542/941221; identificação de pessoa colectiva n.º 503332542.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas, do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031270

NOVA RECTIFICADORA DAVID & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 260/900104; identificação de pessoa colectiva n.º 502266600.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas, do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031265

HENRIQUES & MONTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 753/980407; identificação de pessoa colectiva n.º 504127276.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas, do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031260

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA CABRAL DE ANDRADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 810/990426; identificação de pessoa colectiva n.º 504317180.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031254

M. M. TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 587/951106; identificação de pessoa colectiva n.º 501454055.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031248

CONSTRUTORA CUSTÓDIO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 352/910411; identificação de pessoa colectiva n.º 502540540.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031243

LAGARTO CAPELA & VITAL � CARPINTARIA MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 491/940112; identificação de pessoa colectiva n.º 503129780.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031241

DOMORIM � SISTEMAS DE DOMÓTICA, ELECTRICIDADE
E OUTRAS TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 776/980821; identificação de pessoa colectiva n.º 504226207.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031232
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FRUTAS OLIVEIRA & MENDES � COMÉRCIO,
ARMAZENAGEM, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 872/000602; identificação de pessoa colectiva n.º 504948466.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da
sociedade em epígrafe.

10 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima Carvalho Ribeiro. 3000031228

BENAVENTE

FRANCISCO SIMÕES & JOSÉ L. SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 575/931129; identificação de pessoa colectiva n.º 503091960;
número e data do depósito de contas: 1/990617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos referentes à prestação de contas do
ano de 1998.

15 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000013040

FRANCISCO SIMÕES & J. R. SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 575/
921129; identificação de pessoa colectiva n.º 503091960; números e
datas das apresentações: 6/990205, 8/990205, 1/990728 e 1/001229.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação n.º 6/

990205.
Facto: Cessação das funções de gerente de José Luís dos Santos

Simões, em 26 de Janeiro de 1999, por renúncia.
2 � Inscrição n.º 4, pela apresentação 8/990205.
Facto: Designação de gerente: Maria Júlia Rodrigues Cordeiro

Gregório Simões, em 26 de Janeiro de 1999.
3 � Inscrição n.º 6, pela apresentação 1/990728.
Facto: Aumento de capital e alteração parcial do pacto.
Aumentado o capital, de 400 000$ para 20 000 000$, subscrito em

dinheiro, tendo sido alterados os artigos 1.º, 2.º e 4.º, que passam a
ser do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Francisco Simões & J. R. Simões, L.da,
com início na data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
compra e venda de imóveis e revenda de adquiridos para esse fim
e aluguer de máquinas para apoio à construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
10 000 000$, uma de cada sócio.

4 � Inscrição n.º 7, pela apresentação 1/001229.
Facto: aumento de capital.
Aumentado o capital de 20 000 000$ para 40 000 000$, subscri-

to em dinheiro, tendo em consequência, sido alterado o artigo 4.º,
que passa a ser do seguinte teor:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 40 000 000$
e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 20 000 000$, cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Francisco dos Santos Simões e
Maria Júlia Rodrigues Cordeiro Gregório Simões.

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

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000013037

SOCIEDADE DE TRANSPORTES MARSOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 522/921210; identificação de pessoa colectiva n.º 500746770;
número e data da apresentação: 3/980127.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 (20934), pela apresen-

tação 3/980127.
Facto: Cessação de funções de gerente de Manuel Campos Ra-

mos, em 1 de Janeiro de 1995, por renúncia.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000013034

CVS � CLÍNICA VETERINÁRIA DE SALVATERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 738/960607; identificação de pessoa colectiva n.º 503326097;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/980819.

Certifico que, em relação à sociedade e com a inscrição e apre-
sentação em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 2, pela apresentação 2/980819 � Alteração do contrato.
Artigo 1.º: Sede: Ruy d�Azevedo, 11, freguesia de Benavente.
Artigo 3.º: Capital: 400 000$, dividido em duas quotas de

200 000$, respectivamente, de Rui Carlos Pacheco Sales Luís e de
Patrícia Pereira Cordeiro Sales Luís.

Artigo 4.º: Gerência: Será exercida pelos gerentes que forem
designados em assembleia geral. Obriga-se: pela assinatura de qual-
quer dos gerentes.

Alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º, que passam a ser do seguinte
teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CVS � Clínica Veterinária
de Salvaterra, L.da, tem a sua sede na Rua Ruy d�Azevedo, 11, fre-
guesia e concelho de Benavente.

Único. A gerência poderá transferir livremente a sede social no
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 200 000$,
pertencente ao sócio Rui Carlos Pacheco de Sales Luís, e uma outra
de 200 000$, da sócia Patrícia Pereira Cordeiro Sales Luís.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação, em juízo e fora dele, activa ou passivamente, será
exercida pelos gerentes que forem nomeados em assembleia geral,
os quais são dispensados de caução e terão ou não remuneração,
conforme for deliberado.

2 � A gerência poderá constituir procuradores ou mandatários,
nos termos e para os efeitos do n.º 6, do artigo 256.º do Código das
Sociedades Comerciais.

3 � A sociedade considera-se validamente obrigada, em todos
os actos e contratos, pela assinatura de qualquer um dos gerentes.

4 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor e outros actos e contratos ou semelhantes, estranhos
aos negócios da sociedade.

Os textos completos e actualizados do contrato, ficaram deposi-
tados, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
1000013032

THYSSEN HÜNNEBECK PORTUGAL
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1232/
011112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/011112.
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Certifico que Hünnebeck GmbH, sociedade por quotas, com sede
em Ratingen, na Alemanha, com o capital social de 116 000 mar-
cos, matriculada no Registo Comercial de Ratingen sob o n.º HR
B 017, portadora do número de pessoa colectiva equiparada
980245834, constituiu uma sociedade comercial por quotas, que se
rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Tipo social e denominação

A sociedade adopta a firma Thyssen Hünnebeck Portugal �
Materiais de Construção, Sociedade Unipessoal, L.da, e é consti-
tuída sob a forma de sociedade unipessoal por quotas.

ARTIGO 2.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

Sede e formas locais de representação

A sociedade tem a sua sede social na Estrada da Samorena, 36,
freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

ARTIGO 4.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a venda, aluguer ou comercia-
lização, por qualquer meio, de cofragens, andaimes e outros equi-
pamentos e materiais relacionados com a construção civil e obras
públicas ou particulares, bem como, no sentido mais amplo, a pres-
tação de serviços conexos, nomeadamente, a instalação e a manu-
tenção dos equipamentos e a consultoria sobre métodos de cons-
trução e financiamento.

2 � A sociedade pode adquirir participações em qualquer so-
ciedade, incluindo em sociedades reguladas por leis especiais, bem
como em agrupamentos complementares de empresas, ainda que
com objecto diferente do seu.

ARTIGO 5.º

Contratos do sócio com a sociedade unipessoal

A sociedade pode celebrar todo o tipo de negócios jurídicos com
o sócio único, nos termos previstos no artigo 270.º-F, do Código
das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO II

Capital Social

ARTIGO 6.º

Capital social

O capital social da sociedade é de � 1 500 000 (1 500 000 euros),
representado por uma quota com o mesmo valor nominal, encontran-
do-se totalmente subscrito e realizado pelo sócio pelo único Thyssen
Hünnebeck GmbH.

ARTIGO 7.º

Suprimentos

O sócio único pode celebrar quaisquer contratos de suprimento
com a sociedade considerados necessários para a prossecução do
objecto social.

ARTIGO 8.º

Prestações suplementares

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares
que poderão ascender ao montante de três vezes o valor do capital
social.

CAPÍTULO III

Decisões da sócia única, gerência

ARTIGO 9.º

Decisões da sócia única

Sem prejuízo de outras matérias previstas na lei, dependem da
deliberação da sócia única as seguintes:

a) Delegação de poderes a qualquer gerente ou procurador da
sociedade;

b) Empréstimos bancários a curto, médio ou longo prazo a se-
rem concedidos à sociedade;

c) Subscrição, aquisição ou alienação de capital noutras socie-
dades;

d) Aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis;
e) Venda, cessão ou uso de marcas, nomes comerciais, direitos

de publicação e quaisquer outros direitos de propriedade industrial
e direitos de autor de que a sociedade seja ou venha a ser titular;

f) Contratos de locação sobre bens imóveis;
g) Constituição de consórcios, outros empreendimentos comuns

ou agrupamentos complementares de empresas com outras socie-
dades.

2 � A sócia única pode regular as competências e responsabili-
dade dos gerentes da sociedade definindo linhas de orientação ou
regulamentos de procedimento detalhados.

ARTIGO 10.º

Administração

1 � Os gerentes serão eleitos por períodos de três anos, poden-
do ser reeleitos por iguais períodos.

2 � A administração e representação da sociedade competem a
dois ou mais gerentes, que não serão remunerados, salvo se o con-
trário for decidido pela sócia única.

3 � A sociedade obriga-se pela intervenção de dois gerentes, de
um gerente com poderes delegados, ou de um procurador.

4 � Aos gerentes é vedado obrigar a sociedade em negócios de
favor, bem como na prestação de avales, que não estejam relacio-
nados com objecto social.

ARTIGO 11.º

Período de exercício

O período de exercício da sociedade será de 1 de Outubro a 30 de
Setembro do ano seguinte.

CAPÍTULO IV

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 12.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal,
composto por três membros efectivos e um suplente, sendo um
membro efectivo e o substituto revisores oficiais de contas ou so-
ciedade de revisores oficiais de contas.

2 � Os membros do conselho fiscal e o respectivo suplente se-
rão eleitos pela sócia única pelo período de três anos, podendo ser
reeleitos por iguais períodos.

ARTIGO 13.º

Competência do fiscal único ou do conselho fiscal

O conselho fiscal tem as competências atribuídas por lei, in-
cluindo:

a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da lei e do contrato da sociedade;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e

documentos que lhe servem de suporte;
d) Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que en-

tenda adequada, a extensão da caixa e as existências de qualquer
espécie dos bens ou valores pertencentes à sociedade;

e) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração dos re-
sultados;

f) Verificar se os critérios valorimétricos adoptados pela socie-
dade conduzem a uma correcta avaliação do património e dos re-
sultados;

g) Elaborar anualmente relatório sobre a sua acção fiscalizadora
e dar parecer sobre o relatório, contas e propostas apresentadas pela
administração.

ARTIGO 14.º

Reuniões do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal deve reunir, pelo menos, todos os trimestres.
2 � As deliberações são tomadas por maioria, devendo os mem-

bros que com elas não concordarem fazer inserir na acta os respec-
tivos motivos.

3 � Os revisores oficiais de contas ou as sociedades de reviso-
res oficiais contas têm voto de qualidade, em caso de empate nas
deliberações.
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4 � De cada reunião deve ser lavrada acta, assinada por todos
os membros que nela tenham participado.

5 � Da acta deve constar sempre a menção dos membros pre-
sentes e um resumo, quer dos actos de verificação e inspecção mais
relevantes a que procedam o conselho fiscal ou qualquer dos seus
membros, quer das deliberações tomadas.

Ficam, desde já, nomeados como gerentes para o triénio 2001/
2003, Jorge Manuel Lourenço de Ascensão, contribuinte fiscal
n.º 187910049, casado, natural da freguesia de Alcaria, concelho do
Fundão, residente na Quinta de Santa Clara, F, Pêra do Meio, Costa
da Caparica, e Frank Maasen, natural da Alemanha, casado, resi-
dente em Sonderburgstrasse, 15, Düsseldorf, na Alemanha. Para
membros do conselho fiscal ficam, desde já, nomeados, para o
triénio 2001/2003, para presidente do conselho fiscal, Rolf-Bernd
Maas, natural da Alemanha, casado, residente em Ratingen, Ale-
manha, e vogais do conselho fiscal Alfons P. Vogt, natural da Ale-
manha, casado, residente em II: Parallelstrasse, 9, Bochum, na Ale-
manha; revisor oficial de contas: Figueiredo, Neves & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 77, com sede no
Edifício Monumental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º,
1050 Lisboa, identificação de pessoa colectiva n.º 502383224, re-
presentada pelo sócio Paulo Guilherme Quartin Figueiredo da Sil-
va, revisor oficial de contas n.º 601; revisor oficial de contas
suplente: João Augusto & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas n.º 109, com sede no Edifício Monumental,
Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, 1050 Lisboa, identificação
de pessoa colectiva n.º 502883618, representada pela sócia Maria
Cristina Santos Ferreira, revisora oficial de contas n.º 1010.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
1000013002

SAMOROBRAS � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 464/920219; identificação de pessoa colectiva n.º 502705345;
número e data da apresentação: 10/011112.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Inscrição n.º 2, pela apresentação 10/011112.
Facto: Dissolução e liquidação.
Data do encerramento: 9 de Dezembro de 1997.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012989

NEUSIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 499/920806; identificação de pessoa colectiva n.º 502816767;
número e data da apresentação: 4/010202.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Inscrição n.º 2, pela apresentação 4/010202.
Facto: Dissolução e liquidação.
Data do encerramento: 26 de Janeiro de 2001.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012986

NIVELFOR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 511/921008; identificação de pessoa colectiva n.º 502849045;
número e data da apresentação: 2/990929.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 10, pela apresentação 2/990929:
Facto: Projecto de fusão por incorporação.
Sociedade incorporante: NIVELFOR, Comércio de Automó-

veis, L.da;
Sociedade a incorporar: NIVELAUTO, Comércio de Automó-

veis, S. A., com sede na Estrada do Seixalinho, Montijo.

Foi depositado, na pasta respectiva, o projecto de fusão.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012980

CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SAMORA CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 503/930903; identificação de pessoa colectiva n.º 502830638;
números e datas das apresentações: 4/980218 e DC de 990729.

1 � Inscrição n.º 3, pela apresentação 4/980218:
Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Obriga-se: as assinaturas conjuntas de dois gerentes.
2 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação Of.

4/980218:
Facto: Cessação de funções de gerente de José António Teodósio

Moisão, em 14 de Janeiro de 1998, por renúncia.
3 � D. C. em 29 de Julho de 1999.
Facto: Depósito dos documentos referentes à prestação de con-

tas do exercício de 1998.

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

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012976

LOJA DO PEDRO � PAPELARIA TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 507/921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502848820;
números e datas das apresentações: 2/980723 e 10/011105.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 2, pela apresentação 2/980723.
Facto: Prestação de contas � 1997.
Inscrição n.º 3, pela apresentação 10/011105.
Facto: Aumento de capital e redenominação de capital, com al-

teração do pacto.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros, após aumento de 602 410$, em dinheiro,

entrando cada sócio com 150 602$50, em reforço da sua quota,
distribuídas por quatro quotas, cada uma de 1250 euros.

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

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012971

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DO PAUL DE MAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 510/921008; identificação de pessoa colectiva n.º 501852107;
números e data das apresentações: 7 e 8/970801.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 5, pela apresentação 7/970801.
Facto: Alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 3 000 000$, dividido em duas quotas de 1 5000 000$,

cada, respectivamente de Carla Maria José Almeida e Maria
Lucinda Anastácio José.

ARTIGO 3.º

Gerência: Fica a cargo de dois gerentes, designados em
assembleia geral. Obriga-se: com a assinatura de um gerente, em
todos os seus actos e contratos.

Inscrição n.º 6, pela apresentação 8/970801.
Facto: Nomeação de gerentes.
Apresentação 8/970801 � Nomeação de gerentes: João Lopes

Miguel, solteiro, maior, Estrada Nacional n.º 307, Marinhais,
Salvaterra de Magos, e Maria Lucinda Anastácio José do Carmo
Almeida, divorciada, Boliqueime, Loulé.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012969



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 80 � 5 de Abril de 2002 7214-(67)

AUTO MECÂNICA E ELECTRICIDADE EGAS MONIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 561/930818; identificação de pessoa colectiva n.º 503046221;
números e datas dos depósitos de contas: 33/980731, DC: 1 e 2/
001215 e DC: 2/010625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os depósitos dos documentos referentes à prestação de contas dos
anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012966

BENATERRAS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 570/931027; identificação de pessoa colectiva n.º 503074420;
número e data do depósito de contas: 1/991129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos referentes à prestação de contas do
ano de 1998.

14 de Fevereiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000013028

BENATERRAS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 570/931027; identificação de pessoa colectiva n.º 503074420;
números e datas das apresentações: 12/980723 e 4-8/991228.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Inscrição n.º 12, pela apresentação 12/980723.
Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º, que passa a ser do teor seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de apoio à
actividade agrícola e industrial, o exercício de indústria, constru-
ção civil e obras públicas, compra e venda de imóveis, transportes
ocasionais de mercadorias, importação e exportação de serviços e
bens.

2 � Inscrição n.º 15, pela apresentações n.os 4-8/991228.
Facto: Aumento de capital e alteração parcial do pacto e nomea-

ção de gerente.
Termos da alteração: Aumentado o capital em 5 000 000$, pas-

sando de 45 000 000$ para 50 000 000$, tendo sido alterados os
artigos 4.º e 6.º, que passaram a ser do seguinte teor:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
45 000 000$, pertencente ao sócio Henrique Manuel Ventura
Simões, e uma de 5 000 000$, pertencente à sócia Célia Maria
Chitas Pereira Simões.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios
Henrique Manuel Ventura Simões e Célia Maria Chitas Pereira
Simões, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, com a intervenção de dois gerentes, ou de um gerente e um
procurador com poderes para o acto.

3 � Além dos seus poderes normais, a gerência poderá comprar
e vender bens de natureza móvel, designadamente veículos auto-
móveis e celebrar contratos de locação financeira.

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

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000013024

BENATERRAS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Norton de Matos, Porto Alto,
freguesia de Samora Correia

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 570/931027; identificação de pessoa colectiva n.º 503074420;
inscrição n.º 10 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; números
e datas das apresentações: 1 e 4 de 980327 e 980331.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, com referência à sociedade em epígrafe
que, pela apresentação n.º 1, de 27 de Março de 1997, a que
corresponde a inscrição n.º 10 e, por força do seu averbamento n.º 1,
apresentado sob o n.º 4, de 31 de Março do mesmo ano, foi
deslocada a sede para a Rua de Norton de Matos, em Porto Alto,
tendo em consequência, o n.º 1, do artigo 1.º do respectivo contra-
to, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de BENATERRAS � Presta-
ção de Serviços, L.da, tem a sua sede na Rua de Norton de Matos,
em Porto Alto, freguesia de Samora Correia, concelho de
Benavente.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada, respeitante à alteração parcial referida no
número anterior.

Vai conforme o original.

18 de Junho de 1998. � O Primeiro-Ajudante, Cristiano Ma-
nuel Mota Côdea. 1000013022

APREC � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 709/960123; identificação de pessoa colectiva n.º 503233838;
número e data da apresentação: 13/970923.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º a, pela apresentação 13/

970923.
Facto: Cessação das funções de gerente de Carlos Augusto Lopes

da Conceição, em 17 de Setembro de 1997, por renúncia.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000013017

GASPAR TEIXEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 407/910123; número e data da apresentação: 6/980527.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Inscrição n.º 12, pela apresentação 6/980527.
Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: § 1.º do artigo 4.º, que passa a ser do seguinte

teor:
Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de qualquer

um dos gerentes.

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

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000013013

PORT-AGRICO � SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE BATATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 576/880316; identificação de pessoa colectiva n.º 501639136;
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números e datas das apresentações: 2/970416, 2/990128, 13/
000119, 14/000119, 10/001124 e 11/001124.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Inscrição n.º 3, pela apresentação 2/970416.
Facto: Reforço de capital: aumentado o capital, de 52 000 000$

para 100 000 000$, subscrito em dinheiro, tendo em consequência,
sido alterado o artigo 3.º, que passa a ser do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 000$, e corresponde à soma de três quotas: uma de 96 153 846$,
outra de 3 807 692$, pertencentes à sócia Mondialseed Establishment;
e uma, de 38 462 000$, pertencente à sócia Nore Limited.

2 � Inscrição n.º 4, pela apresentação 2/990128.
Facto: Alteração parcial do pacto.
Artigo alterado: 1.º, que passa a ser do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Port-Agrico � Socieda-
de de Comércio de Batata, L.da, e tem a sua sede na Estrada do
Eucaliptal, Arneiro da Pedra, freguesia de Samora Correia, conce-
lho de Benavente, e durará por tempo indeterminado, a contar da
data da sua constituição.

3 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, pela apresentação 13/
000119.

Facto: Cessação de funções de gerente de António Carlos de Sousa
Miranda, por destituição deliberada em 9 de Dezembro de 1999.

4 � Inscrição n.º 5, pela apresentação 14/000119.
Facto: Nomeado gerente José Luís Nunes Pereira, casado, Praceta

de Machado de Castro, 1, 3.º, direito, Laranjeiro, Almada, em 9 de
Dezembro de 1999.

5 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5, pela apresentação 10/001124.
Facto: Cessação de funções de gerente de José Luís Nunes Perei-

ra, por destituição, em 20 de Novembro de 2000.
6 � Inscrição n.º 6, pela apresentação 11/001124.
Facto: Nomeado gerente Vasco Matos Cortes Delgado Tama-

gnini, Avenida dos Bombeiros Voluntários, 42, 12.º, direito, Algés,
em 20 de Novembro de 2000.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000013075

AGRUPALTO � AGRUPAMENTO DE PRODUTORES
AGROPECUÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 593/940314; identificação de pessoa colectiva n.º 503166596;
número e data da apresentação: 5/001003.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Inscrição n.º 8, pela apresentação 5/001003.
Facto: Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de

Maio de 2000, para o triénio de 2000/2002:
Conselho de administração: Presidente: Rui Manuel Costa Dias

Duarte; vogais: José Luís Alves Lopes e Armando Nuno de Fiúza
Lopes.

Conselho fiscal: Presidente: José Manuel Alves Mota, casado, re-
sidente na Rua da República, 110-A, Loures; vogais: Sérgio Manuel
Alves Madeira, casado, residente, em Assentiz, Rio Maior; António
José Vieira de Azevedo Coutinho (revisor oficial de contas), casa-
do, residente na Rua de Oliveira Tavares, 2, Portalegre.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012272

NIVELFOR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 511/921008; identificação de pessoa colectiva n.º 502849045;
números e datas das apresentações: 2/000926 e DC 1/001006.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Inscrição n.º 11, pela apresentação 2/000926:
Facto: Fusão.
Sociedade incorporante: NIVELFOR � Comercio de Automó-

veis, L.da

Sociedade incorporada: NIVELAUTO � Comércio de Automó-
veis, S. A.

Artigo alterado: 5.º, que passa a ser do seguinte teor:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escritura social, é de 118 000 000$, e
corresponde à soma das quotas dos seguintes sócios: 

COOPERTORRES � Cooperativa de Retalhistas de Mercearias
do Oeste, CRL, detentor de uma quota de 55 500 000$,
ELOSECULORUM � Companhia Portuguesa de Produtos
Alimentares, L.da, detentor de uma quota de 30 000 000$; Vítor
Manuel Brettes Victor, detentor de uma quota de 14 000 000$;
Fernando José Duarte Ribeiro, detentor de uma quota de
7 500 000$; Ernesto Júlio Elias Henriques, detentor de uma quota
de 5 000 000$; António Dias de Almeida, detentor de uma quota
de 2 000 000$; Carlos Manuel Cabeleira das Neves, detentor de
uma quota de 2 000 000$, e Alberto Soares da Bernarda, detentor
de uma quota de 2 000 000$.

2 � DC 2/001006.
Facto: Depositados os documentos de prestação de contas do

exercício de 1999.

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

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012982

QUITÉRIA & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 583/940128; identificação de pessoa colectiva n.º 503123986;
número e data do depósito de contas: 32/980731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos referentes à prestação de contas do
ano de 1997.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012270

AGRÍCOLA DO CONCHOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 581/940118; identificação de pessoa colectiva n.º 503119750;
números e datas das apresentações: 10/971020, 11/971020; 4 e 7.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10, pela apresentação 10/

971020,
Facto: Cessação de funções de gerente � António José Silva

Mendes dos Santos, por renúncia, em 26 de Março de 1997.
2 � Inscrição n.º 5, pela apresentação 11/971020.
Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 11.º, que passam a ser do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente ao valor das quotas subscritas pelos sócios: o
sócio Nuno Miguel Silva e Costa Mendes dos Santos subscreve uma
quota de 140 000$; o sócio Fernando Miguens Pereira subscreve
uma quota de 120 000$, e o sócio José António da Silva Alves
Inácio subscreve uma quota de 140 000$.

ARTIGO 11.º

1 � Compete à gerência a representação da sociedade e a sua
administração de acordo com os poderes e orientação que forem
definidos pela assembleia geral.

2 � A gerência, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, é exercida pelos sócios eleitos pela assembleia geral, a qual
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igualmente fixará a duração do mandato, ficando no entanto, des-
de já, designados gerentes todos os sócios.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, basta a assinatura de dois gerentes.

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

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012267

AGRÍCOLA DO CONCHOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 581/940118; identificação de pessoa colectiva n.º 503119750;
números e data das apresentações: 9/000302; 10 e 13/000302.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Averbamento à inscrição n.º 5, pelas apresentações 4, 7 e 9/

000302.
Facto: Cessação das funções de gerência de José António da Sil-

va Alves Inácio, Nuno Miguel Silva e Costa Mendes dos Santos e
Fernando Miguens Pereira, em 26 de Janeiro de 2000, por renúncia.

2 � Inscrição n.º 10, pelas apresentações 10 e 13/000302.
Facto: Aumento, redenominação de capital e alteração parcial do

pacto.
Aumentado o capital em 602 410$, em dinheiro, e realizado com

nova quota de 301 205$, por Francisco Nuno da Cunha Pereira
Palha, e nova quota de 301 205$, por António Fernando Faias Reis
Pereira.

Artigos alterados: 1.º, 3.º e 11.º, que passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Agrícola do
Conchoso, L.da, tem a sua sede na Rua de D. Maria Luísa Borra-
lho, 16-A, freguesia e concelho de Benavente, e durará por tempo
indeterminado.

2 � É uma sociedade civil sob a forma comercial de socieda-
de por quotas e rege-se nos termos do Decreto-Lei n.º 336/89, e
em particular segundo as disposições do artigo 3.º do referido di-
ploma.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos va-
lores constantes da escrita, é de 5000 euros, e corresponde à soma
das seguintes quotas: Francisco Nuno da Cunha Pereira Palha �
2500 euros; António Fernando Faias Reis Pereira � 2500 euros.

ARTIGO 11.º

1 � Compete à gerência a representação da sociedade e a sua
administração, de acordo com os poderes e orientação que forem
definidos pela assembleia geral.

2 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou
sem remuneração, e a sua representação, em juízo e fora dele, será
exercida por ambos os sócios, já nomeados gerentes, sendo suficiente
a assinatura de qualquer um deles para obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários nos termos da lei.
4 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,

letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos aos
negócios sociais.

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

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012265

CREPERIA E GELATARIA OS IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 590/940304; identificação de pessoa colectiva n.º 503146366;
número e data da apresentação: 5/980706.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1 � Inscrição n.º 2, pela apresentação 5/980706.
Facto: Dissolução e liquidação em 8 de Abril de 1998.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012262

VENTURA & SANTOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 589/940217; identificação de pessoa colectiva n.º 503137308;
número e data do depósito de contas: DC 33/000630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos referentes à prestação de contas do
ano de 1999.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012260

EX-LIBRIS ÓPTICOS � COMÉRCIO, PRODUÇÃO,
REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EM ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 586/940204; identificação de pessoa colectiva n.º 503128198;
números e data das apresentações: 6/001215 e 11 e 12/001215.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, pela apresentação 6/

001215.
Facto: Renúncia à gerência de Anabela Marques Tavares.
2 � Inscrição n.º 5, pelas apresentações 11 e 12/001215.
Facto: Aumento, redenominação de capital e alteração parcial do

pacto:
Capital aumentado em 4 612 050$ com:
a) 2 262 050$, por incorporação de reservas especiais por

António José Matos Nogueira Garcia;
b) 2 300 000$, em numerário, realizado também pelo sócio in-

dicado em a);
c) 50 000$, em dinheiro, pelo novo sócio João Luís Matos No-

gueira Garcia, casado com Maria da Conceição Tavares Pinheiro,
na comunhão de adquiridos, Praça do Infante D. Henrique, bloco
B, 6.º, direito, Coimbra.

Artigos alterados: 3.º e 5.º, que passam a ser do seguinte teor:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma, no valor nomi-
nal de 24 750,60, pertencente ao sócio António José Matos Noguei-
ra Garcia, e outra do valor nominal de 249,40 euros, pertencente
ao sócio João Luís Matos Nogueira Garcia.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam a pertencer exclusivamente ao
sócio António José Matos Nogueira Garcia, já nomeado gerente.

§ 1.º A sociedade fica vinculada, em todos os seus actos e con-
tratos, pela assinatura do referido gerente.

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

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 1000012257

TRANSFASHION � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1242/011212; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/011212.

Certifico que, entre Luís Manuel da Silva Miguel Costa, divor-
ciado, residente na Rua de Clara Passos Esteves, 15, Samora Cor-
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reia, Benavente, e Manuel António da Silva Miguel Costa, casado
com Cremilde Tainha Dinis Costa, sob o regime da comunhão de
adquiridos, e residente na Estrada da Samorena, 70, Samora Cor-
reia, Benavente, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSFASHION � Trans-
portes, L.da, e tem a sua sede na Urbanização do Brejo, segunda
fase, lote 9, loja A, freguesia de Samora Correia, concelho de
Benavente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodo-
viários de mercadorias, logísticas e distribuição.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
25 000 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Luís
Manuel da Silva Miguel Costa e Manuel António da Silva Miguel
Costa.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, compete aos actuais sócios Luís
Manuel da Silva Miguel Costa e Manuel António da Silva Miguel
Costa, e ao não sócio Nuno Miguel Manaia Bastos, casado, resi-
dente na Rua de D. Manuel I, 5, 1.º, esquerdo, Urbanização do
Brejo, Samora Correia, Benavente, que, desde já, ficam nomeados
gerentes.

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

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial de quotas, entre sócios é livre; a ces-
são a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade.

Pelos outorgantes foi ainda dito que, sob sua inteira responsabi-
lidade, declaram que foi efectuado em 5 de Dezembro corrente, no
BANIF � Banco Internacional do Funchal, S. A., agência de Oli-
vais Sul, o depósito da totalidade do capital social.

Que são da responsabilidade da sociedade todas as despesas de
constituição e registo, ficando, desde já, autorizada a gerência a
proceder ao levantamento do capital social depositado na institui-
ção bancária adiante mencionada, nos termos do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, a fim de fazer face às ditas
despesas e à aquisição de bens e equipamentos necessários à pros-
secução imediata do objecto social.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
1000012271

J. CAVALEIRO � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1241/011211; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/011211.

Certifico que entre:
1.º José Oliveira Cavaleiro, contribuinte fiscal n.º 166720682,

natural da freguesia e concelho de Benavente, onde reside na Vila
das Areias, lote 34, rés-do-chão, frente, casado no regime da co-
munhão de adquiridos com Emília Martins de Sousa Cavaleiro,
portador do bilhete de identidade n.º 7910123, emitido em 26 de
Maio de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém;

2.º Emília Martins de Sousa Cavaleiro, contribuinte fiscal
n.º 106489526, natural da freguesia e concelho de Benavente, ca-
sada, residente com o primeiro outorgante, portadora do bilhete de
identidade n.º 6574052, emitido em 26 de Abril de 2001, pelos
Serviços de Identificação Civil de Santarém.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade, atrás referidos.

Declararam que constituem entre si uma sociedade do tipo de
sociedade comercial por quotas, cujo contrato se regerá pelas clá-
usulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Cavaleiro � Urbanizações e
Construções, L.da, com sede na Vila das Areias, lote 34, rés-do-chão,
frente, freguesia e concelho de Benavente.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade pode transferir a
sua sede para outro local, permitido por lei, bem como abrir, trans-
ferir ou encerrar agências, delegações, sucursais, filiais, dependên-
cias, escritórios ou outras formas de representação no País ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social: construção civil; construção
de edifícios; urbanizações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma,
no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio José de Oli-
veira Cavaleiro, e outra, no valor nominal de 2500 euros, perten-
cente à sócia Emília Martins de Sousa Cavaleiro.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante fixado em assembleia geral, por delibera-
ção unânime, na proporção das suas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde já, ficam
nomeados gerentes, obrigando-se, validamente, a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, com a assinatura de um dos gerente.

2 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto,
designadamente, em letras de favor, fianças, cauções e abonações.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas a não sócios, no todo ou em parte,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em primei-
ro lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A assembleias gerais, quando a lei não preveja outras formali-
dades, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social realizado, que se encontra depositado na Caixa de
Crédito Agrícola, em Benavente, para efectuar o pagamento das
despesas de constituição da sociedade e para aquisição de equipa-
mentos e material necessário ao seu início de actividade.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
1000012258

BOTO & ROSÁRIO � CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1026/000225; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/000225.

Certifico que entre Vítor Carlos Rego Mendes Boto, divorciado,
natural de Samora Correia, Benavente, onde reside na Estrada Na-
cional n.º 10-5, em Porto Alto, Samora Correia, Benavente, e Joa-
quim Manuel Rosário, casado com Sílvia Maria Rego Mendes Boto,
no regime da comunhão de adquiridos, natural da Bélgica, residente
no Bairro de Nossa Senhora da Oliveira, lote 91/92-C, em Samora
Correia, Benavente, foi constituída a sociedade por quotas em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Boto & Rosário � Construções e
Imobiliária, L.da
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ARTIGO 2.º

A sociedade é na Rua Branquinho da Fonseca, lugar de Porto
Alto, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

§ 1.º A gerência poderá mudar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para os concelhos limítrofes, bem como criar filiais ou
qualquer outra forma de representação social em qualquer lugar, do
território nacional ou proceder ao respectivo encerramento.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é o da construção civil, imobiliária e
aluguer de máquinas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por duas quotas, de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Vítor Carlos Rego Men-
des Boto e Joaquim Manuel Rosário.

ARTIGO 5.º

O capital social poderá ser elevado uma ou mais vezes, sempre
que as necessidades sociais o exijam.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, com ou sem juros, conforme for deliberado em assembleia ge-
ral, fundamentado em contrato escrito entre os sócios e a sociedade,
bem como constituir prestações suplementares de capital até ao mon-
tante de 10 000 000$ e também nos termos em que forem deliberadas
em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e representação da sociedade pertencem a um ou
mais gerentes, sócios ou não sócios, eleitos em assembleia geral.

2 � A remuneração dos gerentes será determinada por delibe-
ração em assembleia geral.

3 � A sociedade fica validamente vinculada com as assinaturas
conjuntas dos dois gerentes.

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Vítor Carlos
Rego Mendes Boto e Joaquim Manuel Rosário.

ARTIGO 8.º

A cessão e divisão da quotas é livre entre os sócios. Porém, a
transmissão, total ou parcial, das quotas a favor de terceiros depende
do consentimento da sociedade, tendo esta, sempre, o direito de
preferência.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade, por deliberação em assembleia geral, poderá
amortizar a quota, ou parte de quota, independentemente do con-
sentimento do respectivo titular, nos seguintes casos:

a) Interdição ou insolvência do respectivo titular;
b) Arresto, penhora, arrolamento ou qualquer outra forma de

apreensão, alienação ou adjudicação judicial.
2 � O valor da contrapartida da amortização será o que resul-

tar do último balanço aprovado à data do facto que for fundamen-
to da amortização, se outro não resultar imperativamente da lei.

ARTIGO 10.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação dos sócios a sociedade
continuará com os seus herdeiros, que designarão no primeiro caso
um de entre eles, no prazo de 30 dias, que a todos represente, sendo
a representação dos interditos assegurada nos termos legais.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamen-
tos complementares e ou empresas não coincida, no todo ou em
parte, com aquele que a sociedade vai exercer.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2000. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000012307

TRANSALMANSOR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1235/011203; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/011203.

Certifico que entre:
1.º António Faria David, natural da freguesia de São Sebastião

da Pedreira, Lisboa, casado com Maria da Conceição Neves Frade,
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Urbanização
Vinha da Casa, lote 12, Santo Estêvão, Benavente, contribuinte fis-
cal n.º 141320540;

2.ª Maria da Conceição Neves Frade, natural da freguesia de
Santo Estêvão, concelho de Benavente, casada com o primeiro
outorgante e com ele residente, contribuinte fiscal n.º 149137966,
foi constituído o contrato de sociedade, que se regerá pelos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSALMANSOR � Trans-
portes, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Vinha da Casa,
lote 12, Santo Estêvão, freguesia de Santo Estêvão, concelho de
Benavente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodo-
viários de mercadorias, prestação de serviços de transportes,
logísticas e distribuição, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
25 000 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, António
Faria David e Maria da Conceição Neves Frade.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, compete aos actuais sócios, António
Faria David e Maria da Conceição Neves Frade, que, desde já, fi-
cam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas, entre os sócios é livre; a
cessão a estranhos fica dependente do consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
1000012302

CARTAXO

SOCIEDADE AGRÍCOLA NORBERTO PATRÍCIO MONTEIRO
HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 941/
911220; identificação de pessoa colectiva n.º 502711442; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 13/20011105.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou
o capital social para euros.

A elevação do capital social de 500 000$ para 1 002 410$ foi
realizada em numerário, nas seguintes proporções: 170 820$ pela
sócia Maria Adélia Nogueira Pereira e 331 590$, em partes iguais,
por cada um dos sócios Valter José Pereira Monteiro e Telmo
António Pereira Monteiro que reforçaram as suas quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que tem a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 1700 euros da sócia Maria Adélia Nogueira Pereira e
duas de 1650 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Valter
José Pereira Monteiro e Telmo António Pereira Monteiro.

O texto do contrato social com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

11 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000013163
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J. M. TORRES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1333/
970923; identificação de pessoa colectiva n.º 504005642; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/011109.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 1.º, 3.º
e 8.º do contrato social, os quais têm a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de J. M. Torres � Socieda-
de de Construção Civil, L.da, tem a sua sede no Largo do Valverde,
17, apartado 23, 2070 Cartaxo, freguesia e concelho do Cartaxo.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6 000 000$ e corresponde à soma de quatro quotas: uma de
2 000 000$, pertencente ao sócio Sebastião Martins Torres; uma de
500 000$ e outra de 1 500 000$, ambas pertencentes ao sócio Jor-
ge Manuel Simão Torres, e outra de 2 000 000$, pertencente ao
sócio José Carlos Simão Torres,

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota pelo valor que
constar em balança a efectuar expressamente para ao efeito, nos
seguintes casos:

a) Se a quota for sujeita a partilha;
b) Penhora;
c) Arresto;
d) Providência cautelar;
e) Falecimento ou dissolução do casamento do seu titular.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

19 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000012374

ENSAIO � LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1254/
960416; identificação de pessoa colectiva n.º 503640255; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/011109.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou
o capital social para euros.

A elevação do capital social de 500 000$ para 1 002 410$, foi
realizado em numerário, no montante de 502 410$, realizado em
partes iguais por ambos os sócios, que reforçaram as suas quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, o qual ficou com a
seguinte redacção:

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas, iguais, de valor nominal de 2500 euros,
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Maria da Conceição
Almeida Cid Mendonça Areal e Silva e Isabel Maria Pais da Silva
Chicharro Henriques.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

19 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000012371

OURICARNES � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 779/
890721; identificação de pessoa colectiva n.º 502213000; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/011108.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou
o capital social para euros.

A elevação do capital social de 400 000$ para 1 002 410$, foi
realizada por incorporação de reservas, no montante de 602 410$,
realizado em partes iguais, por ambos os sócios, que reforçaram as
suas quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, o qual ficou com a
seguinte redacção:

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas, iguais, de valor nominal de 2500 euros,
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Cidália Ribeiro Jor-
ge Izenta Nogueira e Fernando Duarte Figueiras Nogueiras.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

18 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000012369

ANTERO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 359/
780511; identificação de pessoa colectiva n.º 500765286; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/011112.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou
o capital social para euros.

A elevação do capital social de 1 000 000$ para 1 002 410$ foi
realizada em numerário, nas seguintes proporções: 1205$, pelo só-
cio Joaquim da Silva Lambéria; 770$, pela sócia Maria Vicência
dos Santos Rebelo Alves, e 145$, por cada um dos sócios, Maria
Madalena Rebelo Alves, João Manuel Rebelo Alves e Antero Re-
belo Alves, que reforçaram as suas quotas.

Foi alterado o artigo 4.º do contrato social, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital da sociedade é de 5000 euros, em dinheiro, já integral-
mente realizado, correspondente à soma das quatro quotas dos sóci-
os subscritas pela forma seguinte: Maria Vicência dos Santos Rebe-
lo Alves � 1600 euros; Joaquim da Silva Lambéria � 2500 euros;
Maria Madalena Rebelo Alves � 300 euros; João Manuel Rebelo
Alves � 300 euros, e Antero Rebelo Alves � 300 euros.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

20 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000012368

FRIROSA � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS
E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 985/
920605; identificação de pessoa colectiva n.º 502799951; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 9/011116.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou
o capital social para euros.

A elevação do capital social de 1 000 000$ para 1 002 410$ foi
realizada em numerário, nas seguintes proporções: 1446$, pelo só-
cio Manuel Maria Rosa, e 964$, pela sócia Maria Manuela Miranda
Rebelo Rosa, que reforçaram as suas quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas: uma de 3000 euros, per-
tencente ao sócio Manuel Maria Rosa, e outra de 2000 euros, per-
tencente à sócia Maria Manuela Miranda Rebelo Rosa.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

3 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000012358

F. S. I. � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1275/
960920; identificação de pessoa colectiva n.º 503723088;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 7 e 8/010912.

Certifico que Fernando Nunes Correia da Serra, casado, Rua do
Dr. Manuel Correia Ramalho, 15, 2.º, Cartaxo, cessou funções de
gerência, por renúncia em 3 de Agosto de 2001.

A sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o capital so-
cial para euros.

A elevação do capital social de 5 000 000$ para 5 012 050$ foi
realizada em numerário, nas seguintes proporções: 7230$, pelo só-
cio Severino Gonçalves, e 4280$, em partes iguais, por cada um
dos sócios, Pedro Manuel de Jesus Grácio e Isidro José Sardinha
Martins, que reforçaram as suas quotas.

Foram alterados os artigos e 3.º 4.º do contrato social, que têm
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 15 000 euros, do sócio Severina Gonçalves, e duas de
5000 euros, pertencentes cada uma delas aos sócios Pedro Manuel
de Jesus Grácio e Isidro José Sardinha Martins.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de todos os sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de
dois gerentes.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

10 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000012356

MOREIRA & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 323/
770725; identificação de pessoa colectiva n.º 500682445;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 18 e 19; nú-
meros e data das apresentações: 12 e 13/011016.

Certifico que Fernando Nunes Moreira e mulher, Maria Adriana
de Albuquerque de Azevedo Coutinho Rosa Nunes Moreira e
António José de Azevedo Coutinho Moreira, casado, residentes na
Quinta da Aroeira, Vale da Pinta, Cartaxo, cessaram funções de
gerência na sociedade em epígrafe, por renúncia, em 11 de Outu-
bro de 2001.

Foi autorizada a manutenção do apelido (Moreira), pelos sócios
cedentes.

Mais certifico que a sociedade aumentou e redenominou o capi-
tal social para euros.

A elevação do capital social de 1 000 000$ para 24 057 840$ foi
realizada pela incorporação de prestações suplementares, no mon-
tante de 23 057 840$, pelos sócios, que reforçaram as suas quotas.

Foram alterados parcialmente os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º e 13.º do contrato, os quais têm a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Moreira & Paiva, L.da,
passando a ter a sua sede em Quinta do Covão, freguesia de
Pontével, concelho do Cartaxo, e durará por tempo indeterminado.

§ 1.º A sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe

§ 2.º A sociedade poderá abrir sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 120 000 euros e é constituído pelas seguin-
tes quotas: uma quota no valor de 30 000 euros, pertencente ao
sócio Joaquim de Oliveira Alves; uma quota no valor de
30 000 euros, pertencentes ao sócio Manuel Calisto Anselmo; uma
quota no valor de 30 000 euros, pertencente ao sócio José Fernando
Alexandre Ramalho; uma quota de 15 000 euros, pertencente ao

sócio Jacinto Luís Leal Branco, e uma quota de 15 000 euros, per-
tencente ao sócio Luís Manuel Leal Branco.

ARTIGO 4.º

A transmissão, total ou parcial, de quotas da sociedade e a divi-
são entre elas é livre entre os sócios; mas a sociedade tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios em segundo lugar.

1 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do con-
sentimento da sociedade.

2 � O sócio que pretenda alienar a sua quota informará a so-
ciedade por carta registada, com aviso de recepção, indicando o
nome do cessionário, preço e condições da cessão.

3 � A sociedade delibera em 30 dias, a contar do aviso de re-
cepção, sobre a autorização de alienação, declarando nesse mesmo
prazo se pretende exercer o seu direito de preferência.

4 � Não pretendendo a sociedade exercer o seu direito de pre-
ferência ou não se pronunciando no prazo e para os efeitos previs-
tos no § 3.º, têm os sócios 30 dias, a contar da data da deliberação
que prestou consentimento à cessão ou da sua falta pela socieda-
de, para exercerem o seu direito de preferência.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:
a) Por acordo com o respectivo proprietário da quota;
b) Quando haja sido feito penhor ou penhora sobre a quota ou

quando por qualquer motivo, deva proceder-se ao arresto, apreen-
são judicial ou por qualquer outra forma sujeita a arrematação ou
venda judicial;

c) Por insolvência ou falência do titular, judicialmente decreta-
da e não suspensa.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, é exercida pelos respectivos sócios
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

1 � Poderão ser nomeadas para gerentes pessoas estranhas à
sociedade.

2 � A gerência poderá também ser exercida por mandatários nos
termos dos respectivos instrumentos de mandato.

3 � Para obrigar validamente a sociedade bastam as assinaturas
de dois gerentes, em todos os seus actos e contratos.

4 � Nos actos de mero expediente basta a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá constituir mandatários nos termos e dentro
dos limites da lei.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência da
data a que devam ter lugar.

ARTIGO 9.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou falência de
qualquer dos sócios, continuando com o representante dos herdei-
ros do sócio falecido ou interdito, salvo se eles preferirem sair da
sociedade.

§ 1.º Enquanto a quota do sócio falecido estiver indivisa, os direi-
tos serão exercidos por um só dos herdeiros escolhido entre todos.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir quaisquer participações, incluindo
como sócio de responsabilidade limitada, em outras sociedades com
objecto igual ou diferente do seu e sobre essas participações fazer
todas as operações que tiver por convenientes.

ARTIGO 11.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser efectuadas
pelos sócios prestações suplementares de capital, por uma ou mais
vezes.

§ 1.º A celebração de contratos de suprimento não depende de
prévia deliberação dos sócios.

ARTIGO 12.º

A sociedade dissolve-se nos casos estabelecidos na lei.
1 � Compete à assembleia geral deliberar sobre a fixação dos

poderes dos liquidatários, incluindo quanto à continuação da acti-
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vidade da sociedade, a obtenção de empréstimos, a alienação do
património social, em globo ou em partes, o trespasse do estabele-
cimento e sobre a partilha do activo quando a ele houver lugar, em
espécie ou em valor.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da so-
ciedade depois de retiradas as importâncias necessárias para o fundo
de reserva legal.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

10 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000012354

EDVIMAR � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 738/
881228; identificação de pessoa colectiva n.º 502095830; data de
anotação: 010626.

Certifico que ficaram depositados, na pasta da sociedade em
epígrafe, os documentos da prestação de contas, relativas ao exer-
cício do ano de 2000.

26 de Novembro de 2001. � O Conservador, Serafim Faustino
Martins Froufe. 1000012352

AGUIAR & FELÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 132/
610104; identificação de pessoa colectiva n.º 500012121; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 11/011105.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou
o capital social para euros.

A elevação do capital social de 1 000 000$ para 1 002 410$ foi
realizada em numerário, em partes iguais por ambos os sócios, que
reforçaram as suas quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que tem a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
2500 euros, da sócia Maria Margarida Baptista Felício, e outra de
2500 euros, pertencente à sócia Maria João Baptista Felício.

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000012351

ROCHA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 482/
820106; identificação de pessoa colectiva n.º 501239774; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/011105.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou
o capital social para euros.

A elevação do capital social de 1 000 000$ para 1 002 410$ foi
realizada em numerário, em partes iguais por ambos os sócios, que
reforçaram as suas quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que tem a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de

2500 euros, do sócio Américo José Fernandes Teixeira, e outra de
2500 euros, pertencente à sócia Irailda da Rocha Pisca.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

10 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000012349

MTA � GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1356/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504060988; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/011105.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou
o capital social para euros.

A elevação do capital social de 1 000 000$ para 1 002 410$ foi
realizada em numerário, em partes iguais por ambos os sócios, que
reforçaram as suas quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que tem a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
2500 euros, do sócio Manuel José Gomes Sardinha, e outra de
2500 euros, pertencente à sócia Anabela Dimas Jerónimo Gomes.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

10 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000012348

SOCIEDADE FILARMÓNICA CARTAXENSE

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 6/
010329; identificação de pessoa colectiva n.º 501367640; inscri-
ções n.os 1 e 2; números e data das apresentações: 1 e 2/010329.

Certifico que foi constituída a associação em epígrafe, por ter
sido reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública, con-
forme consta do despacho de reconhecimento de 18 de Fevereiro
de 1994, da qual se publica o extracto seguinte:

Associação de utilidade pública � Fundada em Dezembro de
1850. Sede: Rua de José Ribeiro da Costa, 100, freguesia e conce-
lho do Cartaxo. Fins: Promoção cultural e recreativa dos seus as-
sociados, através da educação musical, física e desportiva, visando
a formação humana integral, aberta a pessoas de ambos os sexos.
Direcção: um presidente, um vice-presidente, um primeiro-secreta-
rio, um segundo-secretário, um tesoureiro e cinco vogais, eleitos
bienalmente. Forma de obrigar: com as assinaturas conjuntas do
presidente, de um secretário e de dois vogais.

Foram publicados no jornal oficial os seguintes actos:
Diário da República, 3.ª série, n.º 242, de 20 de Outubro de

1983: a constituição de associação e respectivos estatutos.
Diário da República, 3.ª série, n.º 109, de 12 de Maio de 1990: a

alteração do artigo 39.º dos estatutos.
Diário da República, 3.ª série, n.º 247, de 21 de Outubro de

1993: a alteração do artigo 68.º dos estatutos.
Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de 31 de Março de 1994: a

declaração de utilidade pública.

Mais certifico que foram nomeados os órgãos sociais para o
biénio 2000/2001:

Direcção: Presidente: Faustino Nascimento da Mata, casado, Rua
Velha, 14, Cartaxo; vice-presidente: Carlos Manuel Rocha Pardal,
casado, Rua do Progresso, Cartaxo; tesoureiro: Amândio José Pina
Gregório, solteiro, maior, Rua da Batalhoz, 12, Cartaxo; 1.º
secretário: Rosária de Jesus Ferreira Claudino Bilro, casada, Rua do
Progresso, Cartaxo; 2.º secretário: Maria Judite Soares Pratas, ca-
sada, Rua da Velha, 14, Cartaxo; vogais: Ludovina do Rosário
Ferreira Claudino Pratas, casada, Rua de Rossini Marques, Cartaxo;
Ismael Fernando Narciso Carvalho, casado, Rua de Batalhoz,
Cartaxo; José Alberto do Couto Fernandes, casado, Vítor Manuel
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Neves Fernandes, solteiro, maior, ambos residentes na Rua de José
Ribeiro da Costa, Cartaxo, e João Pedro Nunes Carvalho, casado,
Urbanização da Capela Norte, Cartaxo.

Conselho fiscal: Presidente: Vítor Manuel Caria Gaspar, casado,
Rua do Professor José António Poeira, Cartaxo; secretário: António
Mariano Bilro, casado, Rua do Progresso, Cartaxo; relator: Délio
Silva Pereira, casado, Rua do Progresso, Cartaxo.

Data da deliberação: 20 de Janeiro de 2000.

11 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Manuel
Alexandre Mendes. 1000012346

SEVEFER � INDÚSTRIA DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 384/
790222; identificação de pessoa colectiva n.º 500831084;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 3 e 4/010912.

Certifico que Fernando Nunes Correia da Serra, casado, Rua do
Dr. Manuel Correia Ramalho, 15, 2.º, Cartaxo, cessou funções de
gerência, por renúncia, em 3 de Agosto de 2001.

A sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o capital so-
cial para euros.

A elevação do capital social de 10 000 000$ para 10 024 100$
foi realizada em numerário, nas seguintes proporções: 14 460$, pelo
sócio Severino Gonçalves, e 9640$, em partes iguais, por cada um
dos sócios, Pedro Manuel de Jesus Grácio e Isidro José Sardinha
Martins, que reforçaram as suas quotas.

Foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato social, que têm
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 30 000 euros, do sócio Severino Gonçalves, e duas, de
10 000 euros, pertencentes cada uma delas aos sócios Pedro Manuel
de Jesus Grácio e Isidro José Sardinha Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
fica a cargo de todos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

3 � (Mantém-se.)

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

11 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000012344

BRANCÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 692/
880321; identificação de pessoa colectiva n.º 501962573; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 16/011105.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou
o capital social para euros.

A elevação do capital social de 4 000 000$ para 4 009 640$ foi
realizada em numerário, nas seguintes proporções: 4338$, pela sócia
Maria Odete Marques Coelho de Oliveira, e 5302$, em partes iguais,
por cada um dos sócios, Isabel Cristina Coelho de Oliveira Pestana
Araújo e Rui Coelho de Oliveira, que reforçaram as suas quotas.

Foram alterados os artigos 4.º e 5.º do contrato social, que têm
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
9000 euros, da sócia Maria Odete Marques Coelho de Oliveira;
outra de 5500 euros, do sócio Rui Coelho de Oliveira, e outra de
5500 euros, da sócia Isabel Cristina Coelho de Oliveira Pestana
Araújo.

ARTIGO 5.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, na propor-
ção das suas quotas até ao limite do décuplo do capital social.

2 � [...]

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

11 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000012342

JUBELTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1611;
identificação de pessoa colectiva n.º 504789317; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 14/011105.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou
o capital social para euros.

A elevação do capital social de 30 000 euros para 48 000 euros
foi realizada em numerário, no montante de 18 000 euros, pelo sócio
João Paulo Pimenta Fabião Gonçalves, que reforçou a sua quota.

Foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º e eliminado o 7.º do
contrato social:

1.º

A sociedade adopta a firma JUBELTA � Construções, L.da, e
tem a sua sede na Urbanização Capela Norte, lote 38, cidade, fre-
guesia e concelho do Cartaxo.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar fi-
liais, sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no País
ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto construção civil e obras públicas,
compra e venda de imóveis e de terrenos para construção e reven-
da dos adquiridos para esse fim.

§ único. Poderá a sociedade adquirir participações noutras so-
ciedades, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
48 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
24 000 euros, uma de cada um dos sócios.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em
assembleia geral, sendo já gerentes nomeados os sócios Fernando
José Ribeiro Junqueira e João Paulo Pimenta Fabião.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada, são
necessárias as assinaturas de dois gerentes.

§ 2.º Para actos de mero expediente basta a assinatura de um só
gerente.

§ 3.º Poderá ser deliberado em assembleia geral a atribuição de
gratificações ou outro tipo de remuneração não fixa, à gerência, no
final de cada exercício económico.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

11 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000012339

FERREIRA DO ZÊZERE

FISIOZÊZERE � FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrí-
cula n.º 16; identificação de pessoa colectiva n.º 504114930; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 12/011227.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o reforço de capital no montante de 602 410$, a redenominação do
capital e renominalização das quotas e a alteração do contrato,
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

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

14 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Dulce Ribeiro da
Silva. 1000040743

OURÉM

TÁXIS MENDES & FLORES, L.DA

Rectificação

No Diário da República, 3.ª série, de 4 de Agosto de 2001, foi
publicado o anúncio da sociedade acima mencionada. Onde se lê
«Sede: Rua de Carvalho Araújo, sem número de polícia, Ourém»,
deve ler-se «Sede: Hortas, N. S. Misericórdias, Ourém».

A Escriturária Superior, (Assinatura ilegível.) 1000052722

SANTARÉM

SGM � SOCIEDADE DE GRANITOS E MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula
n.º 3543/981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504290312;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/011122.

Certifico que, por acta lavrada em 30 de Outubro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital, e alterado o contrato da so-
ciedade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redac-
ção seguinte:

ARTIGO 3.º

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

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

Está conforme o original.

21 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 3000031371

TORRES NOVAS

JOAQUIM FERREIRA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 532; identificação de pessoa colectiva n.º 500762023; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/011114.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 1 000 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o artigo 3.º
do respectivo contrato, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido pelas seguintes quotas: uma de 1250 euros,
pertencente ao sócio Alcides Galinha Dias; uma de 2500 euros e
outra de 1250 euros, pertencentes aos sócios Alcides Galinha Dias
e António Galinha Dias em comum e sem determinação de parte
ou direito.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012298

PLASTERM, PLÁSTICOS TERMOFORMADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1104; identificação de pessoa colectiva n.º 502691336; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/011113.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o artigo 3.º
do respectivo contrato, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas de 75% e 25%, cada, res-
pectivamente, de valor nominal de 3750 euros e 1250 euros, cada,
e pertencente uma a cada um dos sócios, José Armando Barbosa
de Oliveira Reis, detentor de 75% e Ana Maria Cabral Ramos Reis,
detentora de 25%.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012297

VARANDA & VARANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1490; identificação de pessoa colectiva n.º 504130250; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/011113.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 1 000 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência,
o artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012296

HABITALMONDA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1527; identificação de pessoa colectiva n.º 504355589; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/011113.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo sido alterado o n.º 2,
do artigo 1.º, o artigo 3.º e os n.os 2 e 3, do artigo 5.º do respectivo
contrato, ficando os mesmos com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Silvã, lote 160,
loja, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Lapas, concelho de Tor-
res Novas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, no valor nominal de
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2500 euros, cada, ambas pertencentes ao sócio Pedro Alexandre
Cabeleira Costa.

ARTIGO 5.º

2 � A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada,
se tal for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo ge-
rente já nomeado e pelos que vierem a ser nomeados em assembleia
geral, sócios ou não.

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

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012295

HABITALMONDA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1527; identificação de pessoa colectiva n.º 504355589;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: Of. 2/011113.

Certifico que por escritura lavrada em 3 de Outubro de 2001, de
fls. 18, do livro n.º 441, do Cartório Notarial de Torres Novas, o
ex-sócio José Manuel Dias Marques, casado, residente na Rua Prin-
cipal, lugar de Pederneira, freguesia de Urqueira, concelho de
Ourém, renunciou à gerência da sociedade em epígrafe.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012294

ARRELVAR � MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1493; identificação de pessoa colectiva n.º 504148320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 3 de
Dezembro de 2001, foi depositada, na pasta respectiva, a fotocó-
pia da acta da assembleia geral reunida em 30 de Março de 2001,
bem como os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Có-
digo do Registo Comercial, da qual consta a aprovação das contas
relativas ao ano de 2000.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012293

GAIA PINTO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1179; identificação de pessoa colectiva n.º 503027790.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 29 de
Novembro de 2001, foi depositada, na pasta respectiva, a fotocó-
pia da acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001,
bem como os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Có-
digo do Registo Comercial, da qual consta a aprovação das contas
relativas ao ano de 2000.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012292

ECO-EDIFICA, AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS
E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1322; identificação de pessoa colectiva n.º 503554138.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 19 de
Novembro de 2001, foi depositada, na pasta respectiva, a fotocó-

pia da acta da assembleia geral reunida em 30 de Março de 2001,
bem como os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Có-
digo do Registo Comercial, da qual consta a aprovação das contas
relativas ao ano de 2000.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012290

LOBO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1010; identificação de pessoa colectiva n.º 502307633; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/011130.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, perten-
cendo uma de 2500 euros ao sócio José António Lobo de Sousa, e
outra de 2500 euros ao sócio João Ferreira Sousa.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012287

CONSTRUÇÕES IRMÃOS COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1039; identificação de pessoa colectiva n.º 502429720; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/011130.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 4.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, pertencendo uma ao sócio António José Dias Gonçal-
ves, e outra ao sócio José Dias Moreira Gonçalves.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012286

CENTRO ORTOPÉDICO LOPES & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1383; identificação de pessoa colectiva n.º 503752886; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/011130.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

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

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012284
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CASA DA IRENE � CASA DE PASTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1518; identificação de pessoa colectiva n.º 504287141; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/011129.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
2500 euros, pertencente a Vítor Manuel Pereira da Graça, e outra
de 2500 euros, pertencente a Maria Irene Martinho Caetano da
Graça.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012282

ENGECOLE � ENGENHARIA ECOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1407; identificação de pessoa colectiva n.º 503853577; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/011129.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das três seguintes quotas: uma de
3500 euros, do sócio Hélder Manuel Vicente Duque Alves; uma de
750 euros, da sócia Susana Maria Vicente Duque Alves, e uma de
750 euros, do sócio José Carlos Santos Piranga Faria.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012280

TRANSPORTADORA CENTRAL DE RIACHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 975; identificação de pessoa colectiva n.º 501483870;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 3/011123.

Certifico que ficou depositada, na pasta respectiva, a fotocópia
da acta da assembleia geral reunida em 20 de Agosto de 2001, da
qual consta a cessação de funções de gerente de Maria Helena de
Almeida Ribeiro, solteira, maior, residente em Treixedo, Santa
Comba Dão, com capacidade profissional, por exoneração, na so-
ciedade em epígrafe.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012277

FLEUMA � PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1511; identificação de pessoa colectiva n.º 504261665; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/011205.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade
em epígrafe,  de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em

consequência, o artigo 3.º do respectivo contrato ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado por entrada de dinheiro
fresco dos sócios, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma de valor nominal de 4750 euros, da sócia EXQUIP �
Importação e Exportação de Equipamento Electrónico, L.da, e outra
de valor nominal de 250 euros, do sócio João Paulo de Sousa Martins

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012274

VÍTOR HUGO ROQUE CRAVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 541; identificação de pessoa colectiva n.º 500756654; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 24/011205.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e por incorporação de reservas livres, dividido em duas quo-
tas, iguais, de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios,
Vítor Hugo Roque Craveiro e Maria Irene Alves Rocha Craveiro.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012485

C. FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1121; identificação de pessoa colectiva n.º 502815175; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/011116.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
3750 euros, pertencente a Carlos Joaquim Martinho Fonseca, e outra
de 1250 euros, pertencente a Maria Teresa Ferreira Aires Fonseca.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012333

LEADERTORRES � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1760; identificação de pessoa colectiva n.º 505554763;
averbamento n,º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: Of. 5 e 6/011119.

Certifico que por escritura lavrada em 13 de Setembro de 2001,
a fls. 45, do livro n.º 193-J, do Cartório Notarial de Moscavide, o
ex-sócio Júlio Miguel Gil Ribeiro Correia, solteiro, maior, residente
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na Avenida do Parque, 19, 2.ª cave, Rinchoa, Rio de Moura, con-
celho de Sintra, renunciou à gerência da sociedade epígrafe.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quan-
to aos seus artigos 3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, do valor
nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Maria Carlota Cristo Spínola Ramos Amaral e José da Piedade
Amaral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, podendo não remunerada se tal vier a
ser deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia Maria
Carlota Cristo Spínola Ramos Amaral, já nomeada gerente.

§ único. A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e con-
tratos, com a assinatura de um gerente.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012330

MÉDICA PARQUE, CONSULTÓRIOS MÉDICOS
DE TORRES NOVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1011; identificação de pessoa colectiva n.º 502307382; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 9/011203.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por quatro quotas, iguais, de valor nomi-
nal de 1250 euros, cada, e pertence uma a cada um dos sócios, José
Augusto Fonseca Pires Bento, Vítor Manuel Ferreira Diniz, Ana
Marta Luzio Mendes, Maria Helena Xavier Lage.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012343

DINTORRES � SOCIEDADE DE INFORMÁTICA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1132; identificação de pessoa colectiva n.º 502845406; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/011130.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, iguais, de valor nominal
de 2500 euros, cada, e pertence uma a cada um dos sócios, João
Paulo Aires Dinis e Luís José Borralho Dinis.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012340

PREDITOCHA � COMPRA E VENDA DE BENS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1483; identificação de pessoa colectiva n.º 504097245; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 18/011203.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 1 000 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência,
o artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas, iguais, de 2500 euros, uma de cada um dos sócios,
Manuel Mendes e Gisele Alice Marcelle Bertault.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001.v� O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012326

VINHA DA PORTA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1286; identificação de pessoa colectiva n.º 503393665; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/011207.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de cinco quotas, iguais, do valor
nominal de 1000 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Ana Isabel de Monte e Freitas Vieira Ivo Cruz, Maria do
Carmelo de Monte e Freitas Vieira Quartin Graça, Manuel António
de Monte e Freitas Vieira, João Forjaz Vieira e Maria Carolina de
Monte e Freitas Vieira.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012322

CONSTRUÇÕES FERNANDES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1072; identificação de pessoa colectiva n.º 502551801.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 6 de
Dezembro de 2001, foi depositada, na pasta respectiva, a fotocó-
pia da acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001,
bem como os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Có-
digo do Registo Comercial, da qual consta a aprovação das contas
relativas ao ano de 2000.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012318

PASCAL & HELENA � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1351; identificação de pessoa colectiva n.º 503645656.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 6 de
Dezembro de 2001, foi depositada, na pasta respectiva, a fotocó-
pia da acta da assembleia geral reunida em 30 de Março de 2001,
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bem como os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Có-
digo do Registo Comercial, da qual consta a aprovação das contas
relativas ao ano de 2000.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012316

CONSTRUÇÕES NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 989; identificação de pessoa colectiva n.º 502269839.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 6 de
Dezembro de 2001, foi depositada, na pasta respectiva, a fotocó-
pia da acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001,
bem como os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Có-
digo do Registo Comercial, da qual consta a aprovação das contas
relativas ao ano de 2000.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012314

GLOBULUS � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1510; identificação de pessoa colectiva n.º 502595558.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, no dia 6 de
Dezembro de 2001, foi depositada, na pasta respectiva, a fotocó-
pia da acta da assembleia geral reunida em 31 de Março de 2001,
bem como os documentos a que alude o artigo 42.º, n.º 1, do Có-
digo do Registo Comercial, da qual consta a aprovação das contas
relativas ao ano de 2000.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012311

S. C. Q. � SOCIEDADE COMERCIAL QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1378; identificação de pessoa colectiva n.º 503740063;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrições n.os 9 e 10; núme-
ros e data das apresentações: 13, 14 e 15/011205.

Certifico que ficou depositado, na pasta respectiva, a fotocópia
da acta da assembleia geral, reunida em 3 de Dezembro de 2001,
da qual consta a cessação de funções de gerente do sócio José
Carlos Madeira Pinto telhado Ferreira, casado, residente em Tor-
res Novas, na Rua do Outeiro do Fogo, 1, por renúncia, na socie-
dade em epígrafe.

Certifico que ficou depositada, na pasta respectiva, a fotocópia
da acta da assembleia geral, reunida em 3 de Dezembro de 2001,
da qual consta a designação nas funções de gerente de Nuno Gon-
çalo Sousa Ferreira, solteiro, maior, residente em Torres Novas, na
Ladeira do Hospital Militar, lote 1, 2.º, Tardoz, na sociedade em
epígrafe.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe,
de 1 000 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o artigo 3.º
do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma da sócia SOGRA-
VO � S. G. P. S., S. A., de 4000 euros; uma de 500 euros da mes-
ma sociedade, e outra, de 500 euros, do sócio José Carlos Madeira
Pinto Telhado Ferreira.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012254

O PARQUE � CAFÉ, RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 991; identificação de pessoa colectiva n.º 502274271; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 17/011205.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 500 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência,
o artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma de
quatro quotas: uma de 2000 euros, do sócio Francisco dos Reis
Pereira; uma de 1000 euros, do sócio José Manuel Marques Perei-
ra; outra de 1000 euros, da sócia Maria do Céu Domingos Marques,
e outra de 1000 euros, do sócio José António Nogueira.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012250

CONVITOR � COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 861; identificação de pessoa colectiva n.º 501633316; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/011126.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 500 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O seu capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas, iguais, pertencentes uma
a cada sócio.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012248

AGIL � APOIO Á GESTÃO E AO INVESTIMENTO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 927; identificação de pessoa colectiva n.º 501974733; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 6/011204.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 450 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

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, pertencendo uma ao sócio Jorge Manuel Nicolau
Nobre, outra ao sócio Sérgio Alexandre Lopes Neves, e uma de
1666,66 euros, pertencendo ao sócio Henrique José Ermitão Vieira
Paixão.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012242
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CASAL DA JUGE � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
E SILVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1088; identificação de pessoa colectiva n.º 502630310; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/011129.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 500 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: Maria
Manuela Velez de Matos Branco, com uma quota de valor nomi-
nal de 1000 euros; Isabel Maria Velez de Matos Branco, com uma
quota de valor nominal de 1000 euros; Gertrudes Maria Velez de
Matos Branco, com uma quota de valor nominal de 1000 euros;
Maria Francisca Velez de Matos Branco, com uma quota de valor
nominal de 1000 euros, e Emídio Manuel Velez de Matos Branco,
com uma quota de valor nominal de 1000 euros.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012231

CABLUCA � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 864; identificação de pessoa colectiva n.º 501648089; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 8/011206.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 40 000 000$ para 40 096 400$, tendo sido alterados os
artigos 3.º e 5.º, do respectivo contrato, ficando os mesmos com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 200 000 euros,
dividido em duas quotas, no valor nominal de 100 000 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

1 � A gerência da sociedade, que pode não ser remunerada, se
tal for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos gerentes
já nomeados e dos que vierem a ser nomeados em assembleia ge-
ral, sócios ou não, ficando desde já, também nomeado gerente o não
sócio Aníbal Jorge Salgueiro Pires, casado, residente na Rua da
Várzea, 19, 5.º, esquerdo, Torres Novas.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um sócio-gerente
ou pelas assinaturas conjuntas de um sócio-gerente e de um gerente
não sócio.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012482

JOSÉ ALEXANDRE INÁCIO, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 270; identificação de pessoa colectiva n.º 500154430; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 9/011206.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 2 200 000$ para 10 024 100$, tendo em consequência,
o artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, di-
vidido em duas quotas: uma no valor nominal de 40 000 euros,

pertencente ao sócio João Rodrigues Frade, e uma no valor nomi-
nal de 10 000 euros, pertencente ao sócio António Manuel Olivei-
ra Frade.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012480

AGIL � APOIO À GESTÃO E AO INVESTIMENTO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 927; identificação de pessoa colectiva n.º 501974733;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/011204.

Certifico que ficou depositada, na pasta respectiva, a fotocópia
da acta da assembleia geral reunida em 30 de Março de 2000, da
qual consta que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede so-
cial para a Rua do Tenente Coronel Salgueiro Maia, lote 6, 1.º, na
cidade e concelho de Torres Novas, freguesia de São Pedro.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012478

TRANSPORTADORA CENTRAL DE RIACHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 975; identificação de pessoa colectiva n.º 501483870; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 4/011123.

Certifico que ficou depositada, na pasta respectiva, a fotocópia
da acta da assembleia geral reunida em 20 de Agosto de 2001, da
qual consta a designação nas funções de gerente de Rui Manuel
Simões Antunes, casado, residente na vila e freguesia de Riachos,
concelho de Torres Novas, com capacidade profissional, na socie-
dade em epígrafe.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012476

RIBAMONDA � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1481; identificação de pessoa colectiva n.º 504091433; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/011122.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 10 000 000$ para 10 024 100$, tendo em consequência,
o n.º 1, do artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, dividido em 10 000 ac-
ções, de cinco euros cada, e achando-se integralmente subscrito e
realizado.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012474

TONS DE CASA � COMÉRCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS
E ACESSÓRIOS DE CASA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1548; identificação de pessoa colectiva n.º 504345419;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: Of. 9/011122.

Certifico que por escritura lavrada em 23 de Outubro de 2001,
de fls. 10 v.º, do livro n.º 202-B, do Cartório Notarial do Entron-
camento, a ex-sócia Paula Alexandra Cordeiro Vilanova, casada,
residente na Rua dos Bombeiros Voluntários da Praça Velha, 11,
2.º, esquerdo, Santarém, renunciou à gerência, da sociedade em
epígrafe.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012471

PROMONDA � PROMOÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1587; identificação de pessoa colectiva n.º 504682903; inscri-
ção n.º 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 7 e 8/011122.

Certifico que ficou depositada, na pasta respectiva, a fotocópia
da acta da assembleia geral, reunida em 14 de Novembro de 2001,
da qual consta a designação nas funções de gerente da sócia Ma-
ria Gabriela Cardoso Farinha, divorciada, residente em Torres No-
vas, na Rua das Escolas Primárias, 14, na sociedade em epígrafe.

Certifico que ficou depositada, na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral, reunida em 14 de Novembro de 2001, da
qual consta a cessação de funções de gerente do sócio Jorge Mar-
ques Oliveira, solteiro, maior, residente em Torres Novas, na Rua das
Escolas Primárias, 14, por renúncia, na sociedade em epígrafe.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012469

CENTINFOR � CENTRO DE INFORMÁTICA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 439; identificação de pessoa colectiva n.º 500330549; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 4/011122.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma de três
quotas: uma de 3750 euros, do sócio Augusto Manuel de Jesus
Serigado; outra de 1000 euros, da sócia Luzia Marta Tavares Serigado,
e outra de 250 euros, do sócio Jorge Renato Tavares Serigado.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduardo
da Costa Patriarca. 1000012467

R. C. A. � ACESSÓRIOS PARA BRITAGEM,
REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1570; identificação de pessoa colectiva n.º 504602624; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/011119.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 6000 euros para 40 000 euros, tendo em consequência,
o artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros, dividido em duas quotas, no valor nominal de
20 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012465

LAR PADRE AMÉRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1457; identificação de pessoa colectiva n.º 504001213; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/011119.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 4.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, no valor no-
minal de 1250 euros, pertencendo uma a cada sócio.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012462

TONOVAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1529; identificação de pessoa colectiva n.º 504355627; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/011114.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em consequência, o
artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor nominal de 3750 euros, do sócio António da
Silva Perdigão, e uma do valor nominal de 1250 euros, da sócia
Maria Alice Ferreira da Cruz Perdigão.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 49 879,79 euros.

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

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Eduar-
do da Costa Patriarca. 1000012460

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

SOPINHÃO, L.DA

Sede: Olival Queimado, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 293/870702; identificação de pessoa colectiva n.º 501847472;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/011227.

Certifico que, com referência à sociedade supra, foi alterado o
seu artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por uma quota de 2000 euros, pertencente ao sócio Mário
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Alberto Cardo Caixas, e três quotas, de 1000 euros, cada, perten-
centes a cada um dos sócios, António Jorge dos Santos, Vítor José
Serronha Rosa e Fernando Augusto Caixas, respectivamente.

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

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Baloma. 1000012611

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE SANTA MARIA DA REGUENGA, L.DA

Sede: Quinta de Santa Maria, Torrão, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 541/991019; identificação de pessoa colectiva n.º 504302000;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/011220.

Certifico que, com referência à sociedade supra, foi alterado o
seu artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

Inscrição n.º 3, pela apresentação 9/011220 � Aumento,
redenominação do capital e alteração parcial do contrato: Montante
do reforço e como foi subscrito: 3615$, em resultados transitados.

Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração:
Capital: 5500 euros.
Sócios e quotas: Manuel Gil Dos Reis Carneiro Dias de Carva-

lho Ferreira, 4000 euros; Isabel Maria Cincinato da Costa Gil
Ferreira, 875 euros; Maria Teresa Cincinato da Costa Gil Ferreira
da Motta Capitão, 875 euros; Maria da Conceição Cincinato da
Costa Gil Ferreira de Freitas e Costa, 875 euros, e Maria do Carmo
Cincinato da Costa Gil Ferreira Cabral da Silveira, 875 euros.

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

A Segunda-Ajudante, Maria Paula Molha Zacarias Rebelo
Baloma. 1000012531

ALMADA

CRE � CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6288/
920225; identificação de pessoa colectiva n.º 502714328; data do
depósito: 000627.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000030072

METSEL � MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7337/
940512; identificação de pessoa colectiva n.º 503208701; data do
depósito: 07082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

30 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000030364

JOFECAR �SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8561/
970103; identificação de pessoa colectiva n.º 503829552; data do
depósito: .27062000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000030052

DECORVIDA � MOBILIÁRIA E DECORAÇÃO INFANTIL
E JUVENIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8919/
971024; identificação de pessoa colectiva n.º 504108107; data do
depósito: 27062000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1999.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000030047

CAL CIMA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1104/
710406; identificação de pessoa colectiva n.º 500325731; data do
depósito: 20000808.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1999.

31 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000030043

CAL CIMA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1104/
710406; identificação de pessoa colectiva n.º 500325731; data do
depósito: 20000808.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

31 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000030038

ODONTOPREV � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8538/
961209; data do depósito: 20000808.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

31 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000030034

TEAMÚSICA � INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7707/
950215; identificação de pessoa colectiva n.º 503391085; data do
depósito: 27062000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000030021

JOFEURBE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8937/
971120; identificação de pessoa colectiva n.º 504025961; data do
depósito: 27062000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000030014
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DIAFA � SOCIEDADE DE SEGURANÇA ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1740/
780214; identificação de pessoa colectiva n.º 500719152; data do
depósito: 27062000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1999.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000030011

A. LEMOS � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9408/
981026; identificação de pessoa colectiva n.º 504734750; data do
depósito: 27062000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1999.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000030005

EMA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3396/
821108; data do depósito: 27062001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1999.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000030003

OFTAL � ÓPTICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1636/
770315; identificação de pessoa colectiva n.º 500655359; data do
depósito: 12101999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

17 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029997

JOSÉ & FERNANDA � CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8810/
970709; data da apresentação: 281299.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1997.

Conferida e conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda
Maria Miranda Marrachinho. 3000029991

JOSÉ & FERNANDA � CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8810/
970709; data da apresentação: 281299.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida e conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda
Maria Miranda Marrachinho. 3000029985

FITI-KAFFE � CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9535/
290199; data da apresentação: 281299.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida e conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda
Maria Miranda Marrachinho. 3000029980

GATENA � GABINETE DE TERAPIA NATURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8484/
311096; data da apresentação: 291299.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Conferida e conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda
Maria Miranda Marrachinho. 3000029970

VILEM � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS
E MOLDURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7671/
240195; identificação de pessoa colectiva n.º 503390909; data da
apresentação: 291299.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida e conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda
Maria Miranda Marrachinho. 3000029963

COSTIVIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5793/
900831; identificação de pessoa colectiva n.º 502587660; data da
apresentação: 291299.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida e conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda
Maria Miranda Marrachinho. 3000029942

OPTIO � CONSULTORES DE GESTÃO
E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7564/
941025; identificação de pessoa colectiva n.º 503374121; data da
apresentação: 190100.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida e conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda
Maria Miranda Marrachinho. 3000029919

GESTOLUX � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9684/
990609; data do depósito: 20000904.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

31 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000029904

LEONOR MOREIRA ROMBA � ARQUITECTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7132/
931118; data do depósito: 20000901.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1999.

31 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000029894

FERNANDO RAIMUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2260/
810908; identificação de pessoa colectiva n.º 501183221; data do
depósito: 20000906.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

31 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000029888

CIDALMODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3982/
860514; identificação de pessoa colectiva n.º 501668314; data do
depósito: 20000906.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1999.

31 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000029879

TRANSTÂNIA � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8557/
961230; data do depósito: 20000809.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

31 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000029872

CHIMELAS & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 294/
550829; identificação de pessoa colectiva n.º 500528012; data do
depósito: 03082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029854

PEREIRA & MARTINS � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6570/
920824; identificação de pessoa colectiva n.º 502845660; data do
depósito: 03082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029848

SILVA & ARTUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3887/
851231; identificação de pessoa colectiva n.º 501599282; data do
depósito: 03082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029841

A. C. RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5705/
900528; identificação de pessoa colectiva n.º 502399880; data do
depósito: 03082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029831

MINIMERCADO MODERNO DE PORTO BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1863/
150279; identificação de pessoa colectiva n.º 500820040; data do
depósito: 03082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029826

PRIMAVERA PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8734/
970508; identificação de pessoa colectiva n.º 503909033; data do
depósito: 03082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029808

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANJ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5571/
891222; identificação de pessoa colectiva n.º 502266104; data do
depósito: 03082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029800

ASITECTO � DIVISÓRIAS E EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6571/
920824; identificação de pessoa colectiva n.º 502845643; data do
depósito: 03082000.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029793

COELHO & QUEIROZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 449/
270660; identificação de pessoa colectiva n.º 500528004; data do
depósito: 03082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029787

2 N � TACOS E PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7091/
931013; data do depósito: 03082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029784

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES J. PIPAS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2219/
110681; identificação de pessoa colectiva n.º 500985634; data do
depósito: 30091999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

16 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000030636

HABIREGAS � SOCIEDADE DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5656/
900327; identificação de pessoa colectiva n.º 502369060; data do
depósito: 30091999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

16 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000030632

T. E. A. TRANSPARÊNCIAS EM AZUL
CRISTAIS E PORCELANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6618/
920925; identificação de pessoa colectiva n.º 502858141; data do
depósito: 30091999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

16 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000030626

CASTELÃO, CARVALHO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2119/
801013; identificação de pessoa colectiva n.º 501083472; data do
depósito: 30091999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

16 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000030623

RAINHA SANTA � ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
PARTICULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6468/
920622; identificação de pessoa colectiva n.º 502793589; data do
depósito: 30091999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

16 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000030619

LIVRARIA, PAPELARIA E TABACARIA ASO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5892/
901205; identificação de pessoa colectiva n.º 502529938; data do
depósito: 10082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

31 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000029720

COSTA & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5520/
891016; identificação de pessoa colectiva n.º 502240202; data do
depósito: 10082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

31 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000029718

ANTÓNIO JOSÉ ROSADO NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1412/
740830; data do depósito: 10082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

31 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000029717

CARBI � PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5337/
890407; identificação de pessoa colectiva n.º 502138602; data do
depósito: 10082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

31 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000029715

LAR, BRAZÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8897/
971007; identificação de pessoa colectiva n.º 504026224; data do
depósito: 10082000.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1999.

31 de Novembro de 2001. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 3000029712

DECORVIDA � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO INFANTIL
E JUVENIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8919/
971024; identificação de pessoa colectiva n.º 504108107; data da
apresentação: 28061999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029710

NORD ANGLIA EDUCATION (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7226/
940203; data da apresentação: 280699.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Conferida e conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda
Maria Miranda Marrachinho. 3000029707

CENTRAL DE MECÂNICA TERRA E MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 325/
570606; identificação de pessoa colectiva n.º 500528038; data da
apresentação: 280699.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

Conferida e conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Armanda
Maria Miranda Marrachinho. 3000029704

ANTUNES, IRMÃO & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 404/
600407; identificação de pessoa colectiva n.º 500027218; data da
apresentação: 28061999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1997.

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029701

ANTUNES, IRMÃO & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 404/
600407; identificação de pessoa colectiva n.º 500027218; data da
apresentação: 28061999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029699

PETISCO � SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7550/
941006; data da apresentação: 30061999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

4 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029696

TSUNAMI, DESPORTOS E ACTIVIDADES AQUÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8386/
960809; data da apresentação: 30061999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

5 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029694

PRIMAVERA � PAPELARIA E LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7507/
940810; identificação de pessoa colectiva n.º 503328826; data da
apresentação: 30061999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

3 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029692

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FAVIPI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5837/
901018; data da apresentação: 30061999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

4 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029690

VIMP � VESTUÁRIO INDUSTRIAL, MATERIAL
DE PROTECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7168/
931215; data do depósito: 03082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029966

LISPE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5056/
880630; identificação de pessoa colectiva n.º 502003138; data do
depósito: 03082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029962
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CICAMAR � CONSTRUÇÃO, INVESTIMENTOS
E URBANIZAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 10 114/170100; data do depósito: 03082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029958

COUTO & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1629/
770223; identificação de pessoa colectiva n.º 500639981; data do
depósito: 03082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029954

SIMÕES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 432/
600530; data da apresentação: 02071999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029950

REPRESENTAÇÕES JOTAERRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 3642/
840525; identificação de pessoa colectiva n.º 500619930; data da
apresentação: 02071999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029946

ALMACABO � SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8856/
970926; identificação de pessoa colectiva n.º 504001728; data da
apresentação: 30061999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida e conforme o original.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029940

CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA DR. CARLOS TRINCÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1847/
790108; identificação de pessoa colectiva n.º 500811741; data da
apresentação: 30061999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida e conforme o original.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029934

E. C. P. � SOCIEDADE DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7926/
950808; identificação de pessoa colectiva n.º 503496391; data da
apresentação: 30061999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida e conforme o original.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029750

ELECTRO APARATOS VIPIMOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2029/
800312; identificação de pessoa colectiva n.º 500919500; data da
apresentação: 30061999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida e conforme o original.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029748

ERECTA � SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4484/
880323; identificação de pessoa colectiva n.º 501953728; data da
apresentação: 30061999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida e conforme o original.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029747

EUROPAMAR � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1690/
770818; identificação de pessoa colectiva n.º 500666768; data da
apresentação: 30061999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida e conforme o original.

26 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029745

JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2001/
750318; identificação de pessoa colectiva n.º 500366934; data da
apresentação: 30061999.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1998.

Conferida e conforme o original.

27 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mouco Teixeira Leitão Pinto. 3000029743

TRANSPORTES CARLOS DO NASCIMENTO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 985/
681211; identificação de pessoa colectiva n.º 500962669; data do
depósito: 03082000.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029741

EQUITOTAL � SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
TÉCNICO-INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5807/
901011; identificação de pessoa colectiva n.º 502482575; data do
depósito: 03082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

24 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029739

VOUGA SUL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7660/
950117; data do depósito: 07082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

30 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029736

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES D. A. L., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 4353/
300987; identificação de pessoa colectiva n.º 501880909; data do
depósito: 07082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

30 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029732

HABIMÉDIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8065/
951206; identificação de pessoa colectiva n.º 502908653; data do
depósito: 07082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

30 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029728

CONSTRUÇÕES F. MARQUES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5190/
890104; identificação de pessoa colectiva n.º 502090855; data do
depósito: 07082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

30 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029727

CONSTRUÇÕES SERRAS & DUQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6263/
920110; identificação de pessoa colectiva n.º 502699035; data do
depósito: 07082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1999.

30 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029724

SOBREGÁS � INSTALAÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5670/
900420; identificação de pessoa colectiva n.º 502380012; data do
depósito: 07082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1999.

30 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Ma-
ria Ferreira Alves Miranda. 3000029723

CARPISER � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9045/
980128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/980128.

Certifico que foi registada a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CARPISER � Serralharia Civil, L.da

ARTIGO 2.º

Tem a sua sede na Quinta do Guarda Mor, freguesia de Sobreda,
concelho de Almada.

ARTIGO 3.º

O objecto social é a serralharia civil e manutenção industrial.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000$, dividido em duas quotas, uma de 350 000$ pertencente
à sócia Ana Maria Alemão Cândido Lima e outra de 150 000$
pertencente ao sócio Eduardo Mendes Cândido.

ARTIGO 5.º

Tem a sociedade um gerente, desde já nomeada na pessoa de Ana
Maria Alemão Cândido Lima, sendo necessária a sua assinatura
para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre, reservando-se porém,
em primeiro lugar, à sociedade o direito de preferência e, em se-
gundo lugar, aos sócios, se a sociedade dele não usar.

ARTIGO 7.º

Em caso de penhora a sociedade pode amortizar a quota penhorada.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardo-
so Pereira. 3000030329

MOITA

JAIME FERREIRA DA COSTA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 2/
610804; identificação de pessoa colectiva n.º 500462860; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/211101.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
contrato quanto ao artigo 5.º que passou a ter a seguinte redacção:

Gerência: todos os sócios são gerentes.
Forma de obrigar a sociedade: é indispensável e bastante a assi-

natura do sócio Jaime Ferreira da Costa.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheira Andrade. 3000030958

G. O. P. P. � GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
E PARTICULARES, S. A.

Sede: Quinta dos Machados, lote 61,
Urbanização Industrial da Moita, Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 1520/
981123; identificação de pessoa colectiva n.º 503558796; inscrição
n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 7 e 8/221101.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumenta-
do o capital com a quantia de 170 482 000$ subscrito do seguinte
modo: 25 652 831$ por incorporação de reservas livres; 200 000$
por incorporação de reservas legais; 106 955 482$ por conversão
de suprimentos e 36 281 975$ em dinheiro, sendo 482 000$ por
incorporação de reservas livres a ser utilizado para efeitos de
renominalização para euros das acções, tendo em consequência al-
terado o contrato quanto aos artigos 4.º n.º 1 e artigo 15.º que pas-
saram a ter a seguinte redacção:

Capital: 1 000 000 euros e divide-se em 200 000 acções com o
valor nominal de 5 euros cada.

Administração: será exercida por um conselho de administração
constituído por um presidente e dois vogais podendo não ser ac-
cionistas eleitos em assembleia geral por um período de 3 anos.

Forma de obrigar a sociedade:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários e nos precisos

termos dos respectivos instrumentos de mandato.

Certifico ainda que foram nomeados, em 30 de Junho de 2001, o
conselho de administração e a fiscalização para o triénio de 2001/2003.

Administração: presidente: Alfredo Martins Rodrigues; vogal: Helena
Judite da Conceição Rodrigues Martins; vogal: Maria Ivone Fialho de
Abreu Tavares.

Fiscalização: fiscal único: José Candeias Lourenço Jacob, revisor ofi-
cial de contas em representação da sociedade Reinaldo Soares, Rogério
Coelho e José Jacob, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; fiscal
único suplente: Rogério Carlos Guedes Coelho, revisor oficial de con-
tas em representação da sociedade referida anteriormente.

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

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria
Lucinda Neves Abrunheiro Andrade. 3000030955

MERCEARIA ESTRELA DO BAIRRO, L.DA

Sede: Rua de António Aleixo, 10, Bairro Central, Penteado,
Moita

Conservatória do Registo Comercial de Moita. Matrícula n.º 555/
890428; identificação de pessoa colectiva n.º 502150424; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/301101.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumenta-
do o capital com a quantia de 602 410$ subscrito pelos sócios do
seguinte modo: Franclim Gonçalves Felismino com a quantia de
301 205$; Maria de Jesus Dias Corça Gonçalves e Gabriela Dias
Felismino cada uma com a quantia de 150 602$50, tendo em
consequência alterado o contrato quanto ao artigo 3.º

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Franclim Gonçalves Felismino, 2500 euros;

Maria de Jesus Dias Corça Gonçalves e Gabriela Dias Felismino,
1250 euros cada.

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

Conferida está conforme.

27 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria
Lucinda Neves Abrunheiro Andrade. 1000012128

MONTIJO

FOTOARTE � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1800/
910208; identificação de pessoa colectiva n.º 502508922.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030354

CARDOSO & BERGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1818/
931203.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030350

ANTÓNIO JOSÉ ARGENTE DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1923/
950105; identificação de pessoa colectiva n.º 503340464.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030348

TRANSPORTES SILVA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1997/
950822; identificação de pessoa colectiva n.º 503511587.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030345

AGROLEITE DE CANHA, SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2093/
960718; identificação de pessoa colectiva n.º 503690775.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030342

RESITRATA � RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2100/
960828; identificação de pessoa colectiva n.º 503703885.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030339
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MARTINFAIAS � AGRUPAMENTO COMPLEMENTAR
DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2133/
961127; identificação de pessoa colectiva n.º 503764760.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030335

RUCAFLOR � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2091/
960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503692794.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030765

O ARRASTÃO � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2107/
960920; identificação de pessoa colectiva n.º 503722529.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030758

CLÍNICA MÉDICA DE PEGÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2366/
990121; identificação de pessoa colectiva n.º 504367714.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030728

AMADEU & A. SILVA � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2266/
980213.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030727

CANINHAS & GOMES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2406/
990420; identificação de pessoa colectiva n.º 504323229.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030725

CHEFE & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2417/
990520.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030723

LUSOPONTE � CONCESSIONÁRIA PARA A TRAVESSIA
DO TEJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2426/
940408; identificação de pessoa colectiva n.º 503174688.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030722

TAVARES & BOLALA � SOCIEDADE DE URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2436/
990816.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030721

JRI � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2442/
990908; identificação de pessoa colectiva n.º 504617630.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030720

MODALAID � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2448/
990921.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030719

STANDMONTI � IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1734/
930315; identificação de pessoa colectiva n.º 502959436.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030835
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ROTAS E SISTEMAS � TURISMO DE NATUREZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2449/
990922; identificação de pessoa colectiva n.º 504623591.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030834

PALMA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2461/
991012.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030831

MUNDIAL FUNGUI � COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2477/
991119; identificação de pessoa colectiva n.º 504613120.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030829

TRINORTEL (SUL) � DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2485/
991213; identificação de pessoa colectiva n.º 504701720.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030826

VALORPOC � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2531/
000229A; identificação de pessoa colectiva n.º 504867741.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030825

ACADEMIA YAMARASHI � ARTES MARCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2558/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504993950.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030821

AJ2B � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2580/
000703; identificação de pessoa colectiva n.º 504858580.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030817

ARTE MILENÁRIA � GABINETE DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2589/
000725; identificação de pessoa colectiva n.º 505000520.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030815

RIVAL SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2612/
001010.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030813

LOPA & LOPA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2639/
900605; identificação de pessoa colectiva n.º 502367423.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030810

J. B. B. � SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2648/
990430; identificação de pessoa colectiva n.º 504415557.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030808

A. MILNE CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 876/
801114; identificação de pessoa colectiva n.º 501100385.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030805
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ITREL � RECUPERAÇÃO E MONTAGEM
DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E MECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1008/
850301.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030802

HIDROOBRAS � EMPRESA DE ESTUDOS E TRABALHOS
HIDROGEOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1101/
851028; identificação de pessoa colectiva n.º 501580590.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000028506

SOCIEDADE DE TRANSPORTES JOSÉ MAIA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1499/
910412; identificação de pessoa colectiva n.º 502559268.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000028365

CARMONTI � INDÚSTRIA DE CARNES DO MONTIJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1020/
850510; identificação de pessoa colectiva n.º 501585249.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030799

MECOJARDIA � METALOMECÂNICA E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2565/
000605.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030797

FIALHO & PESSOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2572/
000620; identificação de pessoa colectiva n.º 505017970.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030795

PAREDES PLANAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula
n.º 2593/000816; identificação de pessoa colectiva
n.º 505072114.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030791

MONTIPLAC � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2598/
000904.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030790

DERBILUZ � ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2607/
000928.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030787

DN � DIOGO & NUNO, INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula
n.º 2057/960416; identificação de pessoa colectiva
n.º 503628557.

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

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000030784

PALMELA

MADEICORTE � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Quinta da Mata dos Lobos, Lagoinha,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 384 000 000$
Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1520/

980710; identificação de pessoa colectiva n.º 503677213;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 17/09112001.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que foi depositada acta onde cons-
ta a cessação de funções de gerência por parte de Rute Margari-
da Paixão Marques Rocharte, por renúncia em 25 de Outubro de
2001.

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 3000029869
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TRANSPORTES BERNARDO & COSTA, L.DA

Sede: Rua da Unidade, Bairro Alentejano, 13,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2254/
20011116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20011116.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, entre António Manuel de Campos
Costa e mulher, Natércia dos Anjos Batata Bernardo Costa, casa-
dos  na comunhão de adquiridos, residente na Rua da Unidade,
Bairro Alentejano, 13, Quinta do Anjo, Palmela, foi constituída a
sociedade comercial por quotas com a denominação em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Bernardo &
Costa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Unidade, Bairro
Alentejano, 13, Quinta do Anjo, freguesia de Quinta do Anjo, con-
celho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste no transporte rodoviário de
mercadorias por conta de outrém e comércio de materiais de cons-
trução; aterros e desaterros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de dois gerentes, nos termos da lei.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios e o não
sócio Álvaro Manuel Matos Teixeira, casado, residente na Rua de
Júlio da Costa, 15, em Cabanas, Palmela.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Conferido, está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 3000029884

CONFEITARIA FAVAIS � INDÚSTRIA DE DOÇARIA, L.DA

Sede: Rua de José Ricardo Xavier, 16, Quinta do Anjo,
Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2251/
20011115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20011115.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, entre José Manuel Pereira Vitorino
e mulher, Ana Mafalda dos Santos Oliveira Vitorino, casados na
comunhão de adquiridos, residentes na Rua dos Lusíadas, Quinta
do Anjo, Palmela, foi constituída a sociedade comercial por quo-
tas com a denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confeitaria Favais � Indústria
de Doçarias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Ricardo Xavier,
16, Quinta do Anjo, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de
Palmela.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria e comércio de
doçaria, bolos e outros produtos congéneres.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio José Manuel Perei-
ra Vitorino.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Conferido, está conforme.

11 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 3000029881

BASIFLOR � BASES PARA FLORES, L.DA

Sede: Quinta da Glória, lote 19, Aires, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2259/
20011120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20011120.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, entre Constantino da Silva Ferreira
e Maria Helena Cavalinha do Carmo Ferraria, casados no regime
da comunhão de adquiridos, residentes na Quinta da Glória, lote 19,
Aires, Palmela, foi constituída a sociedade comercial por quotas
com a denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BASIFLOR � Bases Para
Flores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Glória, lote 19,
Aires, freguesia e concelho de Palmela.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas locais de representação no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste em transformação de produtos quí-
micos em bases para flores naturais e artificiais. Comercialização das
bases. Comercialização a retalho de flores e produtos afins, bem como,
artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

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

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital até ao montante global igual ao capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
de um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

Disposição transitória

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

Conferido, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000011819

FERNANDES & CRESPO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: sítio da Palhota, CCI 4304, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2260/
20011120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20011120.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, entre Fernando Manuel Pereira
Fernandes e Joaquina Crespo Baião Fernandes, casados sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, residentes no sítio da Palhota,
CCI 4304, Palmela, foi constituída a sociedade comercial por quo-
tas com a denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernandes & Crespo � Cons-
trução Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Palhota, CCI 4304,
freguesia e concelho de Palmela.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil.

ARTIGO 3.º

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

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital até ao montante global igual a 10 000 euros.

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 � ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

Disposição transitória

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

Conferido, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000012752

ESCOLA DE CONDUÇÃO PINHALNOVENSE, L.DA

Sede: Rua de António Santos Jorge, lote 13,
rés-do-chão, direito, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2263/
20011126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20011126.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comerical, entre Francisco Diogo Aguiar, casa-
do com Maria José Fonseca Pina, sob o regime da comunhão geral,
residente no edifício Cinema, 5-B, Alverca, Vila Franca de Xira e
António Belo Carvalho, casado com Maria Júlia de Jesus Belo Car-
valho, sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua
da Cidade de Leiria, 2, cave, direita, frente, São Julião, Setúbal, foi
constituída a sociedade comercial por quotas com a denominação em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Escola de Condução Pinhal-
novense, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Santos Jor-
ge, lote 13, rés-do-chão, direito, freguesia de Pinhal Novo, conce-
lho de Palmela.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no ensino da condução automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 25 000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Conferido, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000012739

DELVINO & ORLANDO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua da Escola do Vale da Vila, CCI 3704,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2264/
20011129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20011129.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, entre Delvino Maria Araújo, casa-
do com Maria Luísa Macau Santos Araújo, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua da Escola do Vale da Vila,
CCI 3704, Pinhal Novo e Orlando José dos Santos Ramos, casado
com Maria Antónia Silva Cidade Santos, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua das Oliveiras, 3, Chão Duro,
Moita, foi constituída a sociedade comercial por quotas com a de-
nominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Delvino & Orlando � Cons-
trução Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola do Vale da
Vila, CCI 3704, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Conferido, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000012735

HERDADE DE ALGERUZ � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Palmela

Capital social: 30 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 645/
910820; identificação de pessoa colectiva n.º 502605944;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresen-
tações: 8, 9 e 10/20011130.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, foi alterado parcialmente o contrato
da sociedade em epígrafe, tendo em consequência sido alterados os
artigos 3.º e 4.º § 1.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 30 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas: uma
do valor nominal de 19 500 000$, pertencente ao sócio João Filipe
Vinhas Barroso; e, uma do valor nominal de 10 500 000$, perten-
cente à sócia Ana Carla Paulo Vinhas Barroso.

ARTIGO 4.º

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Certifico ainda que foi efectuado o registo da cessão de funções
de gerência por parte dos ex-sócios João Carlos Paulo Vinhas Bar-
roso e Ana do Carmo Barriga Paulo, por renúncia, em 11 de Se-
tembro de 2001.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000012730

MAGISTER DIXIT � EXECUÇÃO DE TRABALHOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Agualva de Cima, CCI 5905, Poceirão, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 2262/
20011121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20011121.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, entre Carlos José Ferreira de Amorim



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 80 � 5 de Abril de 2002 7214-(97)

e mulher, Maria Filomena Gomes da Graça Amorim, casados no
regime da comunhão de adquiridos, residentes em Agualva de
Cima, Poceirão, Palmela, foi constituída a sociedade comercial por
quotas com a denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Magister Dixit � Execução de
Trabalhos de Construção Civil e Obras Públicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Agualva de Cima, CCI
5905, freguesia de Poceirão, concelho de Palmela.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de empreendimen-
tos turísticos. Restauração e bebidas. Execução de trabalho de cons-
trução civil e obras públicas. Formação.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

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

Conferido, está conforme.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 1000012727

SEIXAL

SOLUÇÃO FISCAL � AUDITORIA E CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4766/
980616; identificação de pessoa colectiva n.º 504204360; inscri-
ção n.º 3/20011123; número e data da apresentação. 32/20011123.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato,
tendo em consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Júlio Dinis, 7, freguesia
de Corroios, concelho do Seixal.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à única sócia.

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

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000012786

ALFREDO CORTEGAÇA & FILHOS, ELECTRODOMÉSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6458/20011122;
inscrição n.º 1/20011122; número e data da apresentação: 1/20011122.

Constituição de sociedade

No dia 29 de Outubro de 2001, no 22.º Cartório Notarial de Lis-
boa, pelas 17 horas, perante mim, Maria Isabel Rito Buco, respec-
tiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Alfredo Cortegaça Pinto, número de identificação fiscal
135787645, casado no regime da comunhão de adquiridos com a
segunda outorgante, natural da freguesia da Arrentela, concelho do
Seixal, residente na Rua da Reserva Natural de Faro, lote 701,
Verdizela, Corroios, Seixal;

2.ª Maria da Conceição Leão Vieira Pinto, número de identifi-
cação fiscal 135787637, casada com o primeiro outorgante e com
ele residente, natural da freguesia e concelho de Mora, a qual ou-
torga por si e conjuntamente com o primeiro na qualidade de úni-
cos sócios e gerentes, em representação da sociedade comercial por
quotas denominada A. C. F. Electrodomésticos, L.da, número de
identificação fiscal 500881073, com sede na Estrada Nacional
n.º 10, Rua das Indústrias, Casal do Marco, freguesia de Paio Pi-
res, concelho do Seixal, matriculada na Conservatória do registo
Comercial do Seixal sob o n.º 537, com o capital social de
20 000 000$, qualidade e suficiência de poderes para o acto que
verifiquei pela exibição da fotocópia autenticada da certidão emi-
tida pela Conservatória competente, que arquivo;

3.º Fernando Manuel Cortegaça Vieira Pinto, número de identifica-
ção fiscal 192080946, casado no regime da comunhão de adquiridos
com Odília Martins Brás Pinto, natural da freguesia da Arrentela, con-
celho do Seixal, residente na Rua do Poço Novo, lote 9, 1.º, esquer-
do, Charneca da Caparica, filho dos primeiro e segunda outorgantes;

4.ª Sílvia Maria Vieira Pinto, número de identificação fiscal
107979189, divorciada, natural da freguesia e concelho do Barreiro,
filha dos primeiro e segunda outorgante e com eles residentes.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bilhetes
de identidade, respectivamente, com os n.os 5378166, de 4 de Outubro de
1994, 9230972, de 28 de Março de 1996, 8554282, de 30 de Julho de
1999 e 9911830, de 25 de Setembro de 1996, todos emitidos em Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, consti-
tuem entre si e a representada dos primeiros, uma sociedade anó-
nima, sob a firma Alfredo Cortegaça & Filhos, Electrodo-
mésticos, S. A., com sede na Estrada Nacional n.º 10, Rua das
Indústrias, Casal do Marco, freguesia de Paio Pires, concelho do
Seixal, com o objecto social de indústria e comércio de reparações
e vendas de aparelhagens de frio e electrodomésticos em geral;

Que, a sociedade é constituída com o capital social de
100 000 euros, já integralmente realizado em dinheiro por todos os
accionistas e depositado à ordem da sociedade, conforme declaram
sob sua responsabilidade, nos termos do n.º 4 do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, dividido em 20 000 acções com
o valor nominal de 5 euros cada uma e subscrito como segue:

a) O primeiro e a segunda outorgantes, para a sua representada
A. C. F. Electrodomésticos, L.da, subscrevem 10 000 euros, a que
correspondem 2000 acções;

b) O primeiro subscreve 30 000 euros, a que correspondem
6000 acções;

c) A segunda subscreve 30 000 euros, a que correspondem
6000 acções;

d) O terceiro subscreve 20 000 euros, a que correspondem
4000 acções;

e) A quarta subscreve 10 000 euros, a que correspondem 2000 acções.
Que, a sociedade se rege pelo contrato de sociedade constante do

documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que fica arquivado fazendo parte integran-
te desta escritura, nos termos constantes das cláusulas seguintes:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

1.ª

1 � A sociedade adopta a denominação Alfredo Cortegaça &
Filhos, Electrodomésticos, S. A.
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2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 10, Rua
das Indústrias, Casal do Marco, freguesia de Paio Pires, concelho
do Seixal, podendo por deliberação do conselho de administração,
a sociedade transferir a sua sede social para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar,
filiais, sucursais, agências ou qualquer outra forma de representa-
ção permanente, em território nacional ou no estrangeiro.

2.ª

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de reparações
e vendas de aparelhagens de frio e electrodomésticos em geral.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

3.ª

O capital social é de 100 000 euros, representado por 20 000 ac-
ções, com o valor nominal de 5 euros cada uma e está integralmente
subscrito e realizado.

4.ª

1 � As acções são ao portador e poderão ser representadas por
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e 10 000 acções.

2 � As acções podem revestir a forma escritural.
3 � Os títulos serão subscritos por dois administradores, poden-

do uma das respectivas assinaturas ser de chancela, autenticada com
o carimbo da sociedade.

5.ª

1 � A sociedade poderá nos termos da lei, adquirir ou alienar
acções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações
em direito permitidas.

2 � Igualmente nos termos da lei, poderá a sociedade emitir e
adquirir obrigações próprias, bem como realizar sobre elas quais-
quer operações em direito permitidas.

3 � Os accionistas têm direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados a subscrição pública pela assembleia geral.

6.ª

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares uma ou mais vezes até
ao limite de 500 000 euros.

2 � As prestações suplementares serão prestadas no prazo má-
ximo de um mês contado da data da deliberação que as torne
exigíveis.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

7.ª

A sociedade tem por órgãos: a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

8.ª

1 � A assembleia geral é composta por todos os accionistas que
detenham pelo menos, 100 acções registadas em seu nome, sem
prejuízo da faculdade legal de agrupamento dos pequenos accionis-
tas para o efeito.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia

geral, pelo respectivo cônjuge, por qualquer ascendente ou descen-
dente ou por qualquer membro da administração ou accionista.

4 � Os incapazes e as pessoas colectivas, serão representados
nas assembleias gerais, pela pessoa a quem legal ou voluntariamen-
te, couber a respectiva representação.

9.ª

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente
e um ou dois secretários, eleitos pela assembleia para o período de
três anos, os quais podem ser ou não accionistas, podendo ser
reeleitos.

2 � Não obstante serem eleitos por prazo certo, os membros da
mesa poderão manter-se em funções até ao limite de 180 dias após
o termo do prazo.

10.ª

As assembleias gerais, serão convocadas com a antecedência
mínima de 30 dias.

11.ª

1 � A assembleia geral poderá reunir em primeira convocação
desde que ali se encontrem presentes ou representados accionistas
que detenham, pelo menos, 50% do capital social.

2 � A convocatória poderá fixar-se igualmente, uma segunda
data para a reunião da assembleia geral, para o caso de esta, por
falta de quórum não poder reunir em primeira convocatória, con-
tando que entre as duas faltas medeiem mais de 15 dias.

CAPÍTULO V

Conselho de administração

12.ª

1 � A administração da sociedade incumbe a um conselho de
administração, composto por três ou cinco membros eleitos pela
assembleia geral.

2 � Os administradores podem ou não ser accionistas e serão
eleitos pelo período de três anos, podendo ser reeleitos.

3 � Ao presidente do conselho de administração, eleito pela
assembleia geral ou designado pelo conselho, cabe voto de quali-
dade em caso de empate nas deliberações.

4 � A responsabilidade de cada um dos administradores, será ou
não caucionada, conforme for deliberado em assembleia geral.

5 � A assembleia geral poderá designar um administrador-de-
legado, definindo os limites da delegação e sem prejuízo de igual
faculdade caber ao próprio conselho de administração, nos termos
da lei.

6 � O conselho de administração poderá nomear procuradores
para a sociedade nos termos gerais de direito.

13.ª

A remuneração dos membros do conselho de administração e do
conselho fiscal serão fixadas em assembleia geral.

14.ª

1 � Ao conselho de administração compete representar e gerir
a sociedade nos mais amplos termos em direito permitidos.

2 � Para além das atribuições gerais resultantes da lei e dos
presentes estatutos compete ainda ao conselho de administração ou
ao administrador único:

a) Gerir os negócios sociais e efectuar todas as operações relati-
vas ao seu objecto;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e pas-
sivamente, podendo confessar desistir, transigir ou comprometer-se
em arbitragem, bem como constituir quaisquer mandatários medi-
ante a outorga das competentes procurações;

c) Adquirir, alienar, onerar ou obrigar quaisquer bens ou direi-
tos, móveis ou imóveis, incluindo obrigações e acções, próprias ou
alheias.

3 � É, porém, vedado aos membros da administração, vincular
a sociedade em actos estranhos ao interesse da mesma.

15.ª

1 � A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Com a assinatura de dois gerentes;
c) Com a assinatura de um administrador-delegado;
d) Com a assinatura de um administrador e um procurador;
e) Com a assinatura de um administrador ou procurador com

poderes especiais delegados para o acto.
2 � Em actos de mero expediente basta a assinatura de qualquer

administrador ou procurador e, quanto a estes, nos limites da pro-
curação.

CAPÍTULO VI

Conselho fiscal

16.ª

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou
a um conselho fiscal, composto por três membros efectivos e um
suplente.

2 � É aplicável aos membros do conselho fiscal, com as neces-
sárias adaptações, o disposto nas cláusulas 12.ª, n.os 2, 3 e 4 e 13.ª
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CAPÍTULO VII

Secretário da sociedade

17.ª

O conselho de administração poderá designar, para o período de
três anos, renováveis, um secretário da sociedade e um suplente.

CAPÍTULO VIII
Disposições diversas

18.ª

Os lucros sociais, extraída a parte destinada a constituir reservas
obrigatórias, terão o destino que lhes for dado por deliberação da
assembleia geral, sem qualquer limitação que não sejam as decor-
rentes de disposições legais imperativas.

19.ª

Em caso de liquidação da sociedade e salvo deliberação em con-
trário, os administradores em exercício, contra os quais não esteja
em curso ou tenha sido deliberada a instalação de acção de respon-
sabilidade, passarão a exercer as funções de liquidatários.

Declaram ainda que, têm perfeito conhecimento do aludido do-
cumento complementar, pelo que é dispensada a sua leitura; e

Que, ficam desde já, nomeados para o triénio de 2001-2003, os
seguintes membros para os órgãos sociais, sendo os administrado-
res dispensados de caução:

Mesa da assembleia geral: presidente � Sílvia Maria Vieira Pin-
to; secretária � Odília Martins Brás Pinto.

Conselho de administração: presidente � Alfredo Cortegaça Pin-
to; administradores � Maria da Conceição Leão Vieira Pinto e
Fernando Manuel Cortegaça Vieira Pinto.

Fiscal único: efectivo � António Manuel Correia de Sousa
Fortunato, revisor oficial de conats n.º 887, com domicílio profis-
sional na Rua da Barrosa, 32, Montijo; suplente � Natalino Mar-
ques Coiteiro, revisor oficial de contas n.º 273, com domicílio pro-
fissional na Rua do Comércio, Aldeia do Meco, Sesimbra.

Que, a gerência fica desde já, autorizada antes do registo na
Conservatória do Registo Comercial, a iniciar a sua actividade co-
mercial, bem como os administradores a procederem ao levantamen-
to do capital social.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000021366

TOPAR � TOPOGRAFIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2820/
930201; identificação de pessoa colectiva n.º 502908670; inscri-
ção n.º 12/20011121; número e data da apresentação: 5/20011121.

Certifico que foi alterado o artigo 5.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: sendo uma do valor nominal
de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Alice da Conceição
Martins; uma no valor nominal de 1250 euros, pertencente ao só-
cio Jorge Miguel da Conceição Moreira Martins; e outra de valor
nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio Nuno Filipe da Con-
ceição Moreira Martins.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031021

BAÚ DO LAR � COMÉRCIO DE BRINDES, VIDROS,
ATOALHADOS E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6456/
20011122; inscrição n.º 1/20011121; número e data da apresen-
tação: 10/20011121.

Contrato de sociedade

No dia 25 de Julho de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Almada,
perante mim, licenciada Ana Paula Lisboa Trindade Loureiro, res-
pectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.ª Maria Antónia Oliveira Almeida Pinto, divorciada, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, resi-
dente na Avenida do 23 de Julho, 395-A, Laranjeiro, Almada, nú-
mero de identificação fiscal 136829570;

2.ª Laura Maria das Neves Gomes Santana, casada com Fernando
António Esteves Santana, sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, natural da freguesia de Caparica, concelho de Almada, resi-
dente na Quinta do Robalo, Caparica, Almada, número de identifi-
cação fiscal 125903480.

Verifiquei a identidade das outorgantes pelo meu conhecimento
pessoal.

E por elas foi declarado que, formalizam entre si uma sociedade
comercial por quotas de responsabilidade limitada, com a firma Baú
do Lar � Comércio de Brindes, Vidros, Atoalhados e Afins, L.da,
que vai ter a sua sede na Rua da Cordoaria, lote 15-B, Cruz de pau,
freguesia de Amora, concelho do Seixal, com o capital social de
5000 euros, integralmente realizado em dinheiro e cujo objecto
social consiste no comércio de brindes, vidros, atoalhados e afins,
a qual se rege pelos artigos constantes do documento complemen-
tar anexo a esta escritura e que dela faz parte integrante, elabora-
do nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que
declaram conhecer perfeitamente, pelo que dispensam a sua leitu-
ra neste acto, que ficam com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Baú do Lar � Comércio de
Brindes, Vidros, Atoalhados e Afins, L.da, e tem a sua sede na Rua
da Cordoaria, lote 15-A, em Cruz de Pau, freguesia de Amora,
concelho do Seixal.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas de represen-
tação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto social consiste no comércio de brindes, vidros,
atoalhados e afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais, do valor nomi-
nal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada uma das
sócias Maria Antónia Oliveira Almeida Pinto e Laura Maria das
Neves Gomes Santana.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos, depende do consenti-
mento prévio da sociedade, a qual terá em primeiro lugar os só-
cios não cedentes, em segundo, o direito de preferência.

5.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Se a quota for penhorada, arrestada ou de qualquer modo
sujeita a procedimento judicial;

b) Por acordo com o sócio titular;
c) Cessão de quota com violação do disposto no artigo 4.º.
2 � A contrapartida da quota, bem como a sua forma de paga-

mento, será o que a lei determinar ou o que for acordado em
assembleia geral.

6.º

1 � A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em
assembleia geral, sócios ou não, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme a mesma deliberar.

2 � Fica desde já nomeado gerente, o não sócio José Filipe Ben-
to Trindade, casado, residente na Avenida do 23 de Julho, 395-A,
Laranjeiro, Almada.

3 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura do gerente.

4 � Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, designadamente, em letras de
favor, fianças, avais e abonações.
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7.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais, bem como
participar por qualquer forma, em sociedades de responsabilidade
limitada, com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

8.º

Por deliberação válida da assembleia geral, poderão ser
derrogadas as normas legais dispositivas.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031016

ADELINO & ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1503/
880121; identificação de pessoa colectiva n.º 501924620; inscri-
ção n.º 4/20011121; número e data da apresentação: 15/20011121.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 14 970 euros, integralmente realizado e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota do valor no-
minal de 7485 euros, pertencente ao sócio Adelino Pereira Romão;
e uma quota do valor nominal de 7485 euros, pertencente à sócia
Maria Emília Marques Pereira Romão.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031007

C. J. C. PONTUAL CAFÉ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
RECREATIVAS E CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4724/
980428; identificação de pessoa colectiva n.º 504143670; inscri-
ção n.º 2/20011121; número e data da apresentação: 16/20011121.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde á soma de três quotas: duas de
igual valor nominal de 1250 euros cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios José Vítor de Sousa Carvalho e Cláudia
Casanova de Menezes; e, uma no valor nominal de 2500 euros,
pertencente ao sócio Carlos Mendes da Silva.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031001

F. R. LIMPA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMPEZAS
TÉCNICAS E MECANIZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3492/
950223; identificação de pessoa colectiva n.º 503356654; inscri-
ção n.º 8/20011113; número e data da apresentação: 10/20011113.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do

valor nominal de 4000 euros, da sócia Rosa Maria Paulos Imperial;
e duas quotas iguais do valor nominal de 3000 euros cada uma,
pertencentes uma a cada uma das restantes sócias Tânia Sofia Im-
perial Vinhas e Telma Patrícia Imperial Vinhas.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030992

PROLARSUL � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1555/
880509; identificação de pessoa colectiva n.º 501977180; inscri-
ção n.º 4/20011121; número e data da apresentação: 19/20011121.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
António Maria Fernandes e Carmen Rosa Pereira.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030987

EMBRAGÁS � INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDES
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5710/
20000802; identificação de pessoa colectiva n.º 505025086; inscri-
ção n.º 1/20011121; número e data da apresentação: 20/20011121.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à Inscrição n.º 1, apresentação n.º 20/
20011121.

Cessação de funções do gerente Marco Aurélio Dias Oliveira, por
destituição, em 5 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030982

TUBTEC � SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6459/
20011122; inscrição n.º 1/20011122; número e data da apresen-
tação: 9/20011122.

Contrato de sociedade

No dia 29 de Outubro de 2001, no 2.º Cartório Notarial do
Barreiro, perante mim, Luísa Maria Martinho de Almeida Antunes
de Sousa, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Eurico de Oliveira Martins, casado com Lucinda Inácio Da-
mas Martins, no regime da comunhão geral de bens, natural da
freguesia de Caparica, concelho de Almada, residente na Rua da
Urraca, vivenda Martins, Monte da Caparica, Caparica, Almada,
contribuinte fiscal n.º 145850030;

2.ª Lucinda Inácio Damas Martins, natural da freguesia e conce-
lho de Almada, casada com o primeiro outorgante no dito regime
e com ele residente, contribuinte fiscal n.º 145850021;

3.º Vítor Manuel Damas Oliveira Martins, natural da referida
freguesia de Caparica, solteiro, maior, contribuinte fiscal
n.º 156903482, residente na Rua de Duarte Leite, 27, Palhais,
Caparica, Almada; e
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4.º Carlos António Damas de Oliveira Martins, natural da fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado com
Sandra Isabel Fidalgo Neves Fernandes Martins, no regime da co-
munhão de adquiridos, contribuinte fiscal n.º 197062520, residen-
te na Rua de Duarte Leite, 25, Palhais, Caparica, Almada.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de identi-
dade, respectivamente, n.os 230824, de 21 de Junho de 1999,
151596, de 21 de Março de 1994, 6511118, de 5 de Novembro de
1999 e 9177454, de 20 de Março de 2001, todos dos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, constituem um
contrato de sociedade comercial por quotas, a qual será regulada
pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma TUBTEC � Soluções Técnicas Para
Canalizações, L.da, e tem a sua sede na Rua de Bissau, 19.E, Cruz
de pau, freguesia de Amora, concelho do Seixal.

2.º

O objecto social da sociedade consiste em comércio, importação
e exportação de materiais para a construção, prestação de serviços.
Canalizações.

3.º

O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor
nominal de 43 330 euros, pertencente ao sócio Eurico de Oliveira
Martins; uma do valor nominal de 23 330 euros, pertencente à sócia
Lucinda Inácio Damas Martins; e duas do valor nominal de
16 670 euros cada uma, pertencendo uma ao sócio Vítor Manuel
Damas Oliveira Martins e a outra ao sócio Carlos António Damas
de Oliveira Martins.

4.º

1 � A gerência da sociedade pertence a todos os sócios que,
ficam desde já, designados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus ac-
tos e contratos, é suficiente a assinatura de qualquer um dos ge-
rentes.

5.º

A cessão de quotas entre os sócios, é livremente permitida; po-
rém, a estranhos, depende do consentimento da sociedade.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao montante de 300 000 euros.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030951

NETSHOWWW � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6460/
20011122; inscrição n.º 1/20011122; número e data da apresen-
tação: 10/20011122.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Fevereiro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Ana da
Conceição Oliveira Carolino Pelaio, primeira-ajudante do Cartório,
em representação legal da notária do referido Cartório, Maria do
Céu dos Santos Fernandes Garcia, compareceram como outorgantes:

1.º Fradique Manuel de Almeida Santos, casado sob o regime da
comunhão geral de bens, com Anabela Santana Martins dos San-
tos, natural da freguesia de Carvalhais, concelho de São Pedro do
Sul, e residente na Avenida da Verdizela, lote 54, 34, Verdizela,
Seixal;

2.º José Pedro Baptista Cabral de Oliveira, solteiro, maior, natu-
ral da freguesia de Faro (Sé), concelho de Faro e residente na Rua
de Lopes Mendonça, 6, 6.º, frente, Almada;

3.º Reinaldo Domingues Gonçalves de Sousa, casado sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, com Maria de Lurdes Figueiredo
Mota de Sousa, natural do Brasil, de nacionalidade brasileira, resi-
dente na Rua de Fernando Pessoa, lote 5, Charneca da Caparica;

4.º João Carlos de Sousa Fidalgo Dias, solteiro, maior, natural
da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, residente
na Praceta de Bartolomeu Constantino, 12, 1.º, esquerdo, Laranjeiro,
Almada;

5.º José Manuel Bento Ferreira, divorciado, natural da freguesia
de Viseu (Santa Maria), concelho de Viseu e residente na Avenida
dos Pescadores, 687, 5.º, AC, Nascente Sul, A-Ver-o-Mar, Póvoa
de Varzim.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por declaração dos abo-
nadores Maria Helena de Sousa Rodrigues, casada, residente na Rua
Central da Azeda, 74, 1.º, direito, Setúbal e Carlos Gabriel Correia
dos Santos, solteiro, maior, residente na Rua de Frei António das
Chagas, 1-C, 3.º, Setúbal, pessoas cuja identidade verifiquei pela
exibição dos bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 6932331,
de 16 de Outubro de 2000 e 8983165, de 14 de Junho de 2000,
emitidos pelos Serviços de Identificação Civil, o primeiro em Lis-
boa e o segundo em Setúbal.

E pelos outorgantes foi dito que, constituem entre si, uma socie-
dade comercial por quotas que se rege pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NETSHOWWW � Soluções
Informáticas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Alameda Santa Marta
do Pinhal, 4-A, Santa Marta de Corroios, freguesia de Corroios,
concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio electrónico, solu-
ções informáticas, novas tecnologias, comércio automóvel, acessó-
rios e afins, importação e exportação, internet.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de cinco quotas: uma do valor
nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio Fradique Manuel
Almeida Santos; e, quatro iguais do valor nominal de 750 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Pedro Baptista Cabral
de Oliveira, Reinaldo Domingues Gonçalves de Sousa, João Carlos
de Sousa Fidalgo Dias e José Manuel Bento Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, será exercida pelos sócios Fradique
Manuel Almeida Santos e José Pedro Baptista Cabral de Oliveira,
desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, são sempre necessárias as assina-
turas de dois gerentes.

3 � Os gerentes poderá delegar nos outros sócios, todos ou parte
dos seus poderes, mediante o respectivo mandato e, a sociedade
poderá constituir mandatários nos termos e para os efeitos do arti-
go 252.º, n.º 6, do Código das Sociedades Comerciais.

4 � Aos gerentes è vedado obrigar a sociedade em avais, fian-
ças, abonações, letras de favor e responsabilidades semelhantes,
alheias aos negócios sociais e que não se integrem no objecto so-
cial.

§ único. É proibido aos sócios exercerem actividades concorren-
tes com o da sociedade sem a prévia autorização desta.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Na divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte entre os
actuais sócios, goza o direito de preferência nessa cessão em primeiro
lugar a sociedade e em segundo, o sócio Fradique Manuel Almeida
Santos e só depois, os demais sócios da sociedade.

2 � A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, em re-
lação a estranhos à sociedade, depende sempre do consentimento
da sociedade, do sócio Fradique Manuel Almeida Santos e dos
sócios não cedentes.
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3 � O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de
20 dias a contar da data de comunicação por escrito e sob registo
da vontade do sócio cedente em ceder a sua quota.

ARTIGO 7.º

As reuniões da assembleia geral, serão convocadas com antece-
dência mínima de oito dias, por meio de cartas registadas dirigidas
aos sócios.

§ único. As deliberações em assembleia geral serão tomadas pela
maioria representativa de 55% do capital social.

ARTIGO 8.º

A sociedade, dissolve-se nos casos previstos na lei ou ainda por
deliberação da assembleia geral maioritária e representativa de 55%
do capital social.

ARTIGO 9.º

1 � A divisão dos lucros é efectuada em partes iguais, indepen-
dentemente da representatividade do capital social.

2 � A demissão de um sócio deverá ser exercida por 56% do
capital social.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030946

CÉU & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6461/
20011122; inscrição n.º 1/20011122; número e data da apresen-
tação: 15/20011122.

Contrato de sociedade

No dia 26 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial da Baixa da
Banheira, perante mim, Maria Teresa Morais Carvalho de Olivei-
ra, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.ª Adelaide Maria Salsinha Gomes, casada, natural de São Jor-
ge de Arroios, Lisboa, residente na Avenida do 25 de Abril, 176,
1.º, direito, Casal do Marco, Seixal, que outorga na qualidade de
procuradora de Reinaldo Pedro Rodrigues, casado no regime da
comunhão de adquiridos com Maria do Céu Moreira Chinita
Rodrigues, residente na Rua de Assis Pacheco, lote 987, Pinhal do
Conde da Cunha, Foros da Amora, Seixal;

2.ª Ana Cristina Chinita Rodrigues Lança Casimiro, casada, na-
tural de Olhão, residente na Avenida de Teófilo de Braga, 69,
Farinheiras, Seixal, que outorga na qualidade de procuradora de
Maria do Céu Moreira Chinita Rodrigues, natural de Socorro, Lis-
boa, casada com o já identificado Reinaldo Pedro Rodrigues e con-
sigo residente.

Verifiquei a identidade das outorgantes pelo meu conhecimento
pessoal; e a qualidade em que outorgam, por procurações que ar-
quivo

Pelas outorgantes na invocada qualidade, foi dito que, os seus re-
presentados celebram entre si um contrato de sociedade comercial por
quotas, que se rege nos termos dos artigos constantes do documento
complementar elaborado nos termos do n.º 3, do artigo 64.º, do Có-
digo do Notarial, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Céu & Rodrigues, L.da,
tem a sua sede na Avenida do 25 de Abril, 45-B, Fanqueiro, Foros
de Amora, freguesia de Amora, concelho do Seixal e durará por
tempo indeterminado a partir desta data.

§ 1.º A gerência da sociedade poderá sempre que os interesses
sociais o justifiquem, deslocar a sede para outro local dentro do
mesmo concelho ou concelho limítrofe.

§ 2.º Mediante deliberação da assembleia geral, poderá a socie-
dade criar ou instalar delegações, sucursais ou agências em qual-
quer local do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício das actividades de cabe-
leireiro, esteticismo, visagismo, manicure, pedicure e massagista.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras so-
ciedades e associar-se pela forma que entender mais convenientes
a quaisquer entidades singulares ou colectivas e colaborar com elas

através da sua direcção ou fiscalização ou nelas tomar interesse sob
qualquer forma.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas: com o valor nominal
de 2500 euros cada uma, uma pertencente ao sócio Reinaldo Pedro
Rodrigues e outra pertencente à sócia Maria do Céu Moreira Chinita
Rodrigues.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
dobro do montante do capital social.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, mediante as condições que forem deliberadas pela gerência.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios, no todo ou em parte, bem
como a sua divisão para esse efeito, não carece do consentimento
da sociedade.

§ único. A cessão de quotas a estranhos, carece do consentimento
da sociedade, cabendo a esta em primeiro lugar e depois aos sócios,
o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio sempre
que se verifiquem os seguintes pressupostos:

a) Haver acordo com o respectivo sócio;
b) Insolvência ou falência do respectivo titular;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota;
d) Arrolamento, arresto ou penhora da quota.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Maria do Céu
Moreira Chinita Rodrigues, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se activa e passivamente, em todos
os seus actos e contratos, com a assinatura da sócia-gerente Maria
do Céu Moreira Chinita Rodrigues.

ARTIGO 9.º

À gerência é expressamente vedado obrigar a sociedade em ac-
tos ou contratos alheios ao objecto social, nomeadamente, fianças,
abonações, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 10.º

Para efeitos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, fica desde já autorizada à sócia-gerente
Maria do Céu Moreira Chinita Rodrigues, a efectuar levantamen-
tos do capital realizado para em nome da sociedade, prometer ad-
quirir nas condições que entender convenientes, bens e ou equipa-
mentos destinados ao seu normal funcionamento, inclusive o
imediato pagamento do preço de tais bens e ou equipamentos, bem
como para o pagamento de todas as despesas conexas com o exer-
cício da actividade.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030938

LUDOVINA & LUDOVINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4856/
980911; identificação de pessoa colectiva n.º 504230387; inscri-
ção n.º 2/20011120; número e data da apresentação: 9/20011120.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030933

S. J. M. � SOCIEDADE COMERCIAL DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2873/
930319; identificação de pessoa colectiva n.º 502944765; inscri-
ção n.º 3/20011119; número e data da apresentação: 7/20011119.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde á soma das quotas dos sócios: uma do valor nominal
de 1300,48 euros, do sócio Joaquim Custódio Borda Água; e uma
do valor nominal de 399,04 euros, da própria sociedade.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030930

TABERNA D. FERNÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4147/
970107; identificação de pessoa colectiva n.º 503786551; inscri-
ção n.º 2/20011119; número e data da apresentação: 6/20011119.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma de 3250 euros,
pertencente ao sócio Manuel da Rocha Batista; e outra de
1750 euros, pertencente à sócia Maria da Conceição da Rocha.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030923

MGP � MÁRMORES E GRANITOS DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4051/
960917; identificação de pessoa colectiva n.º 503711730; inscri-
ção n.º 2/20011119; número e data da apresentação: 5/20011119.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio Nelson Calvino Dias
de Almeida; e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente à
sócia Maria Rosa de Almeida.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030919

PINTO & DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 409/
771107; identificação de pessoa colectiva n.º 500696144; inscri-
ção n.º 3/20011114; número e data da apresentação: 5/20011114.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030915

OLS � CONSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3366/
941004; identificação de pessoa colectiva n.º 503268917; inscri-
ção n.º 3/20011120; número e data da apresentação: 1/20011120.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio José Manuel de Oli-
veira e Silva; e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente
ao sócio Ricardo Jorge da Silva Pereira.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030912

GASAN � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4126/
961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503773190; inscri-
ção n.º 3/20011120; número e data da apresentação: 2/20011120.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e divide-se em duas quotas: uma do valor nominal de
3750 euros, do sócio António dos Santos; e outra do valor nomi-
nal de 1250 euros, da sócia Ana Maria Vicente Lopes dos Santos.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030907

NUNOMETAL � MONTAGENS METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 565/
800411; identificação de pessoa colectiva n.º 500942820; inscri-
ção n.º 2/20011120; número e data da apresentação: 12/20011120.
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Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social realizado é de 12 470 euros e corresponde à soma
das quotas dos sócios do seguinte modo: Júlio Nunes, uma quota
do valor nominal de 6235 euros; e, Manuel Nunes, uma quota do
valor nominal de 6235 euros.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030904

EXTERNATO O PIRIQUITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4437/
971013; identificação de pessoa colectiva n.º 503978396; inscri-
ção n.º 3/20011120; número e data da apresentação: 11/20011120.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social realizado é de 5000 euros e corresponde à soma
das quotas dos sócios, do seguinte modo: Fernando Duarte de
Sousa, uma quota do valor nominal de 2000 euros; Maria Amélia
Mendes da Silva Castro e Sousa, uma quota do valor nominal de
2000 euros; Sónia Cristina Castro de Sousa, uma quota do valor
nominal de 500 euros; e, Fernando Miguel Castro de Sousa, uma
quota do valor nominal de 500 euros.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030901

AJEVNI � ATERROS E DESATERROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4798/
980715; identificação de pessoa colectiva n.º 504245635; inscri-
ção n.º 3/20011121; número e data da apresentação: 4/20011121.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor de
2500 euros, pertencendo uma ao sócio Armindo Martins Leitão e
outra à sócia Anabela Cintra Ferreira Leitão.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030898

ARNALDO PIRES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4793/
980710; identificação de pessoa colectiva n.º 504203967; inscri-
ção n.º 3/20011121; número e data da apresentação: 2/20011121.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma quota de 3000 euros, pertencente ao sócio

Arnaldo José Pinto Pires; e quatro quotas iguais de 500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Francisca da Fátima Go-
mes Trombinhas Pinto Pires, Luís Miguel Gomes Pinto Pires, Nuno
Filipe Gomes Pinto Pires e Nádia Sofia Gomes Pinto Pires.

2 � O capital social foi realizado em dinheiro, no montante de
4987,97 euros, e por incorporação de reservas livres no montante de 12,03 euros.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030893

SIRAJUL AMIN HASSANALI & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 395/
770808; identificação de pessoa colectiva n.º 500623520.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031078

SIRAJUL AMIN HASSANALI & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 395/
770808; identificação de pessoa colectiva n.º 500623520.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031074

LOCALIZAÇÃO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5759/
20000925; identificação de pessoa colectiva n.º 504368397.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031070

MATEUSCER � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5642/
20000529; identificação de pessoa colectiva n.º 505010046; ins-
crição n.º 2/20011121; número e data da apresentação: 12/
20011121.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º do contra-
to, tendo em consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MATEUSCER � Comércio de Mate-
riais de Construção, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
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nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio António Mateus; e, ou-
tra do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Bruno António
Piedade Mateus.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a só-
cios ou não sócios, estando já nomeados gerentes ambos os sócios.

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

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031067

J. M. VENTURA � REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4190/
970224; identificação de pessoa colectiva n.º 503821250; inscri-
ção n.º 3/20011122; número e data da apresentação: 4/20011122.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais de 1666,67 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031058

MIGUEL & BRANQUINHO � ARTIGOS DE CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4463/
971105; identificação de pessoa colectiva n.º 504000918; inscri-
ção n.º 2/20011120; número e data da apresentação: 7/20011120.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, que corresponde á soma de duas quotas: uma
do sócio António José Tavares Miguel, no valor de 3397,84 euros;
e outra da sócia Maria da Luz Fialho Branquinho Miguel, no va-
lor de 1602,16 euros.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031053

A FORNALHA � BOUTIQUE DE PÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2966/
930623; identificação de pessoa colectiva n.º 503007765; inscri-
ção n.º 10/20011119; número e data da apresentação: 4/20011119.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no

valor de 2500 euros, do sócio Joaquim Pires Martins; e outra de
2500 euros, pertencente à sócia Maria Gomes Barreira.

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

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031035

LIFRESCA � SOCIEDADE DE PRODUTOS HIGIÉNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1517/
880223; identificação de pessoa colectiva n.º 500165530.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
dos anos de exercício de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031121

ELECTRO FONTINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2326/
910708; identificação de pessoa colectiva n.º 502583568; inscri-
ção n.º 3/20011122; número e data da apresentação: 5/20011122.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

4.º

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

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031363

CLINOFTAL � SERVIÇOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
EM OFTALMOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2769/
921216; identificação de pessoa colectiva n.º 502888040; inscri-
ção n.º 3/20011122; número e data da apresentação: 6/20011122.

Certifico que foi alterado o artigo 5.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

5.º

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

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031358

F. BERNARDINO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3464/
950120; identificação de pessoa colectiva n.º 503333077; inscri-
ção n.º 3/20011122; número e data da apresentação: 8/20011122.
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Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º e aditado o ar-
tigo 6.º ao contrato, tendo em consequência ficado com a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade continua com a firma F. Bernardino � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua de Gabú, 2-D, Cruz de Pau,
freguesia de Amora, concelho do Seixal.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 30 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 15 000 euros cada uma, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 150 000 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031351

CAFÉ MODERNO SEIXALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 73/
681114; identificação de pessoa colectiva n.º 500488002; inscri-
ção n.º 5/20011122; número e data da apresentação: 17/20011122.

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

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 17/20011122, averbamento n.º 1.
Cessação de funções dos gerentes José António Ferreira Monteiro

e Maria Leonor dos Santos Martins Monteiro, por renúncia, em
30 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031349

A. J. MALTEZ � SOCIEDADE METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1370/
870218; identificação de pessoa colectiva n.º 501781560; inscri-
ção n.º 4/20011122.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada
uma, pertencentes aos sócios António José Cabeça Cachado Maltez
e Zélia Maria Dias Maltez.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031346

ALBERTO COSTA & CARLOS BERNARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3467/
950120; identificação de pessoa colectiva n.º 503332925; inscri-
ção n.º 3/20011122; número e data da apresentação: 20/20011122.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, correspondente à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031343

REPAIMA � SOCIEDADE DE TRANSPORTES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3573/
950509; identificação de pessoa colectiva n.º 503409570.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031334

SKS � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3450/
950112; identificação de pessoa colectiva n.º 503327050.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
dos anos de exercício de 1998 e 1999.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031329

NORPINTA � SOCIEDADE DE PINTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2172/
910108; identificação de pessoa colectiva n.º 502472910.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031319

PASTELARIA SNACK-BAR O ZÉ-ZÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3840/
960208; identificação de pessoa colectiva n.º 503596868.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031313

NORDAL TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 900/
821215; identificação de pessoa colectiva n.º 501334009.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
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na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 1997.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031307

ELVICONTA � GABINETE TÉCNICO CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3344/
940825; identificação de pessoa colectiva n.º 503249033.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031268

EXTERNATO INFANTIL O TREVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1064/
840911; identificação de pessoa colectiva n.º 501466940.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031235

ESPAÇOS E CONTORNOS MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5068/
990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504367099.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031226

QUADRADO ACTIVO � CENTRO DE ACTIVIDADES
DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5183/
990617; identificação de pessoa colectiva n.º 504724207.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031218

O MILHINHO � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4272/
970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503875660.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou

na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031210

CHAPA 4 � DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4302/
970613; identificação de pessoa colectiva n.º 503896780.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031201

A FLOR DAS CAVAQUINHAS � SERVIÇOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4345/
970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503918520.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031193

LOJA ONZE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2923/
930506; identificação de pessoa colectiva n.º 502974648.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031187

DULCÍNIO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3547/
950412; identificação de pessoa colectiva n.º 503403687.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000031184

CASC � CONSULTORES ASSOCIADOS DE MARKETING,
INFORMÁTICA, GESTÃO E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2270/
910417; identificação de pessoa colectiva n.º 502541040; inscri-
ção n.º 4/20011119; número e data da apresentação: 13/20011119.
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Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Maria Margarida Vidal Carreira da Cunha da Silva Coelho,
com cinco oitavos de uma quota de 3000 euros e cinco oitavos de
uma quota de 500 euros;

b) João Nuno Carreira da Cunha Silva Coelho, com um oitavo
de uma quota de 3000 euros, um oitavo de uma quota de 500 euros
e uma quota de 500 euros;

c) Maria João Carreira da Cunha da Silva Coelho, com um oita-
vo de uma quota de 3000 euros, um oitavo de uma quota de
500 euros e uma quota de 500 euros;

d) Eunice Maria Carreira da Cunha da Silva Coelho, com um
oitavo de uma quota de 3000 euros, um oitavo de uma quota de
500 euros e uma quota de 500 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000031018

AUTO VIRGOLINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2006/
900612; identificação de pessoa colectiva n.º 502365374; inscri-
ção n.º 2/20011120; número e data da apresentação: 5/20011120.

Certifico que foi alterado o artigo 5.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 5000 euros, e corresponde á soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030995

LAMBDA � COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1889/
20010290; identificação de pessoa colectiva n.º 502282290; inscri-
ção n.º 5/20011120; número e data da apresentação: 6/20011120.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde à soma de três
quotas: sendo a sócia Maria de Lurdes Vieira Monteiro Mendes
titular de duas quotas, cada uma no valor nominal de 1666 euros;
e o sócio Armando José dos Santos Mendes titular de uma quota,
no valor nominal de 1668 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030983

V. A. F. � REPARAÇÕES DE CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2926/
930511; identificação de pessoa colectiva n.º 502979534; inscri-
ção n.º 9/20011120; número e data da apresentação: 10/20011120.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social realizado, é de 5000 euros e corresponde à soma
das quotas dos sócios, do seguinte modo: Álvaro Domingos
Medeiros, duas quotas do valor nominal de 833,33 euros cada uma;
Fausto de Sousa Felicidade, duas quotas do valor nominal de
833,33 cada uma; e, Manuel da Horta Furão, uma quota do valor
nominal de 1666,68 euros.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030978

CONSTRUÇÕES JOSÉ ROSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 449/
780713; identificação de pessoa colectiva n.º 500767130; inscri-
ção n.º 4/20011121; número e data da apresentação: 6/20011121.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

2.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado e
corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de
25 000 euros, da sócia Maria do Carmo da Conceição; e duas iguais
de 12 500 euros cada uma, pertencentes aos sócios José António
Cavaco Rosa e Luís Manuel Cavaco Rosa.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030967

NIPOCONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2107/
901024; identificação de pessoa colectiva n.º 502439157; inscri-
ção n.º 3/20011122; número e data da apresentação: 2/20011122.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em
consequência ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante Principal, Helena
Pimentel. 3000030961

AZUL MARINHO � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4289/
970604; identificação de pessoa colectiva n.º 503892564; inscri-
ção n.º 3/20011123; números e data das apresentações: 30-31/
20011123.
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Certifico que foram alterados os artigos 4.º e 6.º do contrato,
tendo em consequência ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios
já nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000012781

ALMERINDA CABELEIREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6471/
20011127; inscrição n.º 1/20011127; número e data da apresen-
tação: 19/20011127.

Contrato de sociedade

No dia 17 de Outubro de 2001, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do
Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório,
compareceram como outorgantes Almerinda Augusta Rosado Con-
tente Candeias, casada sob o regime da comunhão de adquiridos,
com Francisco Luís Teles Candeias, natural da freguesia de Cano,
concelho de Sousel e residente na Rua da Boa Esperança, 16, Pi-
nhal de Frades, Arrentela, Seixal.

Verifiquei a identidade da outorgante, por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 8201153, de 19 de Abril de 2000, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil, em Lisboa.

E pela outorgante foi dito que, constitui uma sociedade comer-
cial unipessoal por quotas, da qual é a única sócia e que se rege
pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Almerinda Cabeleireira,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cooperativa Operá-
ria Amorense, 29, loja B, Amora, freguesia da Amora, concelho do
Seixal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimento de
cabeleireiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à
sócia única e ao não sócio Francisco Luís Teles Candeias, casado,
residente na Rua da Boa Esperança, 16, Pinhal de Frades, Seixal
que, desde já, ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração,
conforme for decidido.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária 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 ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo

com o objecto desses agrupamentos complementares e ou empre-
sas não coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade
está exercendo.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000012776

ZAGORRO � MONTAGENS DE AR CONDICIONADO
E REDES DE INCÊNDIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6470/
20011127; inscrição n.º 1/20011127; número e data da apresen-
tação: 18/20011127.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Novembro de 2001, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria
do Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartó-
rio, compareceu como outorgante Carlos Alberto Sagorro, casado
sob o regime da comunhão de adquiridos com Ana Maria Candeias
Cansado Sagorro, natural da freguesia de Picote, concelho de
Miranda do Douro e residente na Rua da Liberdade, 10, 2.º, esquer-
do, fogueteiro, Amora, Seixal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição do seu bi-
lhete de identidade n.º 5799548, de 7 de Outubro de 1997, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil, em Lisboa.

E pelo outorgante foi dito que, constitui uma sociedade comer-
cial por quotas, da qual é o único sócio, e que se rege pelas cláu-
sulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SAGORRO � Montagens de
Ar Condicionado e Redes de Incêndio, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Liberdade, 10, 2.º,
esquerdo, fogueteiro, freguesia da Amora, concelho do Seixal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a montagem de tubagens de redes
de incêndio, ar condicionado, águas e esgotos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme ele decidir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objec-
to social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000012768

CONSTRUÇÕES ARMINDO RODRIGUES MAURÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1379/
870227; identificação de pessoa colectiva n.º 501786481.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030876

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO BAESSA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4017/
960813; identificação de pessoa colectiva n.º 503690520.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030875

CLÍNICA VETERINÁRIA DA CRUZ DE PAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4262/
970502; identificação de pessoa colectiva n.º 503863165.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030873

CANTOU DE GALO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2484/
920122; identificação de pessoa colectiva n.º 502683570.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030872

CONSTRUÇÕES LINO MENDES NEVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2488/
920129; identificação de pessoa colectiva n.º 502689544.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030871

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CASAL DO MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2312/
910617; identificação de pessoa colectiva n.º 502573465.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou

na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
dos anos de exercício de 1997, 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030869

LADRICASA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2562/
920420; identificação de pessoa colectiva n.º 502748575.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030868

ELECTROSEIXAL � ELECTROMECÂNICA DO SEIXAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2817/
930128; identificação de pessoa colectiva n.º 502908645.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030866

ANBACO � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4550/
980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504044370.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030863

TECNIMARTA � COMÉRCIO DE INFORMÁTICA
E DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula
n.º 4877/980923; identificação de pessoa colectiva
n.º 504245724.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030862

J. C. R. � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula
n.º 5366/991119; identificação de pessoa colectiva
n.º 504737651.
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Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030860

CASTANHEIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 523/
790914; identificação de pessoa colectiva n.º 500488045.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 1997.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030857

CASTANHEIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 523/
790914; identificação de pessoa colectiva n.º 500488045.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 1998.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030856

CASTANHEIRA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 523/
790914; identificação de pessoa colectiva n.º 500488045.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030853

P. A. M. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2002/
900605; identificação de pessoa colectiva n.º 502364521.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030852

CASA DE REPOUSO VALE FLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2401/
911023; identificação de pessoa colectiva n.º 502635240.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou

na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030849

PINTO & DELGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 409/
771107; identificação de pessoa colectiva n.º 500696144.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030847

ARSUTEL � ARMAZÉNS ALIMENTARES DO SUL DO TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 512/
790719; identificação de pessoa colectiva n.º 500879303.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030846

MANAVE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1044/
840627; identificação de pessoa colectiva n.º 501439927.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030845

MANAVE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1044/
840627; identificação de pessoa colectiva n.º 501439927.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030843

SODIFAL � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE FERMENTOS
E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1813/
890915; identificação de pessoa colectiva n.º 502220716.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
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na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030841

AMORALOIÇAS � LOIÇAS E BIJUTERIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5090/
990408; identificação de pessoa colectiva n.º 504391950.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030646

TRIDENTE, SOLUÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5172/
990611.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030643

TABACARIA E PAPELARIA NOVA AMORENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3637/
950623; identificação de pessoa colectiva n.º 503441341.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030639

SEIXAPINTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1604/
880914; identificação de pessoa colectiva n.º 502036028.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030637

R. PILOTO � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2164/
901228; identificação de pessoa colectiva n.º 502471484.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou

na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030635

NORDAL TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 900/
821215; identificação de pessoa colectiva n.º 501334009.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 1998.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030630

NORDAL TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 900/
821215; identificação de pessoa colectiva n.º 501334009.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
dos anos de exercício de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030624

CLÍNICA VETERINÁRIA DO SEIXAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4947/
981125; identificação de pessoa colectiva n.º 504287680.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030617

CLÍNICA DE MEDICINA E CARDIOLOGIA
DO DR. CARLOS PERDIGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 556/
800305; identificação de pessoa colectiva n.º 500923876.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030610

EOC � EMPRESAS DE OBRAS CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2105/
901023; identificação de pessoa colectiva n.º 502437901.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
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na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000030601

CLEMENTINA SOARES � PRODUÇÃO DE MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6469/
20011127; inscrição n.º 1/20011127; número e data da apresen-
tação: 17/20011127.

Sociedade unipessoal

No dia 19 de Novembro de 2001, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria
do Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório,
compareceu como outorgante Clementina Maria Estêvão Soares,
solteira, maior, natural da freguesia de Moncarapacho, concelho de
Olhão, residente na Rua de Júlio Augusto Henriques, 53, 4.º, E,
Arrentela.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 8416233, de 17 de Maio de 2001, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil, em Lisboa.

Pela outorgante foi dito que, constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é a única sócia, e que se rege pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma Clementina Soares �
Produção de Moda, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tema sua sede na Rua de Sá de Miranda,
lote 16, loja direita, Torre da Marinha, freguesia de Arrentela, con-
celho do Seixal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de vestuário, comér-
cio de vestuário por grosso e a retalho. Comércio de sapatos e aces-
sórios de moda e produção de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à
sócia, desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção da
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000011823

SULESCRITA � AUDITORIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2467/
920108; identificação de pessoa colectiva n.º 502673990.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva os documentos relativos á prestação de contas
do ano de exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000026515

SESIMBRA

MANUEL DA GRAÇA PEIXITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 396;
identificação de pessoa colectiva n.º 501705856; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 25/20011227.

Certifico que foi inscrita a alteração parcial do pacto com refor-
ço de capital e redenominação para euros da sociedade em epígrafe,
tendo o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas: duas de
valor nominal 100 000 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Manuel da Graça Peixito e à sócia Aida Louro Peixito; e duas
de valor nominal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Fernando Manuel Louro da Graça Peixito e Ana Luísa Louro
Galo da Graça Peixito Soares.

2 � É permitido aos sócios fazer suprimentos à sociedade, os
quais vencerão juros ou não, de harmonia com o que for delibera-
do em assembleia geral e serão reembolsados nos termos e condi-
ções deliberadas em assembleia, ou na falta de deliberação nos ter-
mos previstos no artigo 245.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
desde que haja acordo entre os sócios as quais serão realizadas na
proporção das respectivas quotas e não poderão exceder o montante
global de 20 000 000$.

O texto completo da redacção actualizada do pacto, encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

27 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Teresa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 1000022544

JOSÉ MARQUES GOMES GALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula
n.º 63; identificação de pessoa colectiva n.º 500158118; ins-
crições n.os 13-14; números e data das apresentações: 3 e 4/
020118.

Certifico que foi aumentado o capital social de 250 000 000$ para
250 602 500$ e redenominado para 1 250 000 euros, transformada
a sociedade em epígrafe em sociedade anónima e nomeados os
corpos sociais para o quadriénio de 2002-2005, a qual se passa a
reger pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO

Denominação, objecto, sede, participação e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade assume o tipo de sociedade comercial anónima e
adopta a firma José Marques Gomes Galo, S. A.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a indústria de exploração de pedrei-
ras e do comércio de materiais de construção, execução de emprei-
tadas de obras públicas ou particulares, actividades imobiliárias e
compra de prédios para revenda.

ARTIGO 3.º

Sede

1 � A sociedade tem sede no lugar do Zambujal, freguesia do
Castelo, concelho de Sesimbra.

2 � A administração poderá, porém, transferir a sede social para
qualquer outro local do concelho ou para qualquer local de algum
concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

Formas locais de representação

A sociedade poderá promover a abertura e encerramento de de-
legações, filiais, sucursais, agências ou outra forma de representa-
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ção onde e quando mais interessar à sociedade, em território nacio-
nal ou no estrangeiro, sem necessidade de deliberação dos sócios.

ARTIGO 5.º

Participação em outras sociedades

A sociedade poderá adquirir livremente participações sociais em
outras sociedades de responsabilidade limitada, com objecto idên-
tico ou diferente, bem como em sociedades reguladas por legisla-
ção especial, em agrupamentos complementares de empresas e agru-
pamentos europeus de interesse económico, independentemente, de
deliberação dos sócios.

ARTIGO 6.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado e teve o seu início
no dia 1 de Janeiro de 1971.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e a sua transmissão

SECÇÃO I

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 7.º

Capital social

1 � O capital social é de 1 250 000 euros, estando integralmen-
te realizado.

2 � O capital social está representado em 1 250 000 acções com
o valor nominal de 1 euro cada uma.

ARTIGO 8.º

Acções

1 � As acções são nominativas.
2 � As acções serão representadas por títulos de 5, 50, 100, 500,

1000, 2000 e 5000 acções.
3 � Os títulos serão subscritos por dois administradores e au-

tenticados com o selo branco da sociedade.
4 � As acções e obrigações emitidas pela sociedade podem re-

vestir forma meramente escritural, sendo as tituladas e as escriturais
reciprocamente convertíveis.

ARTIGO 9.º

Aumento de capital

Nos aumentos de capital da sociedade, a dinheiro, os accionis-
tas terão direito de preferência na subscrição de novas acções, a
exercer proporcionalmente as acções já detidas.

ARTIGO 10.º

Participação em capital

A sociedade poderá nos termos da lei, adquirir acções próprias
bem como realizar sobre elas quaisquer operações em direito per-
mitidas.

ARTIGO 11.º

Emissão de obrigações

1 � A sociedade só poderá emitir obrigações, convertíveis ou
não, em acções e com ou sem warrant, desde que autorizada por
deliberação da assembleia geral, tomada por votos corresponden-
tes a pelo menos, 60% do capital social.

2 � As obrigações emitidas pela sociedade, podem ter qualquer
modalidade de juro ou reembolso que a lei permita.

SECÇÃO II

Transmissão de acções e direito de preferência

ARTIGO 12.º

Transmissão inter vivos e direito de preferência

1 � Os sócios e a própria sociedade, por esta ordem, terão di-
reito de preferência na aquisição de acções por acto inter vivos.

2 � A transmissão de acções a favor da sociedade, carece do
consentimento desta através de deliberação da assembleia geral,
tomada por maioria qualificada de 60% do capital social.

3 � O sócio que, por acto inter vivos, se proponha transmitir as
suas acções, observará o cumprimento das seguintes regras para
obter, da sociedade, consentimento para a alienação, salvo se se
efectuar a favor de accionistas, ascendentes ou descendentes des-
tes e irmãos:

a) O sócio comunicará ao conselho de administração, o seu pro-
pósito de transmitir as acções de que é titular, na sede da socieda-
de, indicando o número de identificação das acções oferecidas,
preço de venda por acção, condições de pagamento e demais con-
dições da oferta de compra de acções que haja sido feita ao accio-
nista pelo interessado na aquisição, pessoa que será devidamente
identificada com referência ao seu domicílio actual ou sede;

b) O conselho de administração dará conta aos restantes sócios
da pretensão de venda que lhe haja sido comunicada nos termos da
alínea anterior, dentro do improrrogável prazo de cinco dias úteis,
a contar da sua recepção, com indicação do nome e apelidos ou da
denominação do passível adquirente, do seu domicílio ou sede,
nacionalidade, preço da oferta e condições de pagamento;

c) Os sócios disporão de um prazo de 15 dias úteis, contados
desde o dia que se seguir à recepção da comunicação, para notifi-
car o conselho de administração da sociedade da sua decisão de
compra das acções;

d) No caso de serem vários os sócios que pretendam exercer o
seu direito de adquirir preferencialmente as acções cuja venda se
projecta, o conselho de administração procederá a distribuição
rateada, em função das participações sociais de cada um no capi-
tal da sociedade;

e) Se, dada a indivisibilidade das acções, ficarem algumas por
adjudicar, os excedentes da distribuição atribuir-se-ão ao preferente
titular de maior número de acções e, em caso de igualdade, a ad-
judicação realizar-se-á por sorteio;

f) Expirado o prazo de 15 dias concedido aos accionistas para o
exercício de preferência, o conselho de administração comunicará
ao accionista que pretenda transmitir as suas acções o nome dos que
desejam adquiri-las, no prazo de 10 dias úteis;

g) Os sócios que pretendam adquirir terão de pagar o preço das
acções que assumam e eleger a efeito a sua aquisição dentro do
referido prazo de 10 dias úteis, previsto na regra anterior, entregan-
do na sociedade cheque à ordem do vendedor;

h) No caso de nenhum sócio exercer o seu direito de preferên-
cia, o conselho de administração convocará uma assembleia geral
extraordinária para o efeito de deliberar se a sociedade deverá, em
seu nome próprio, adquirir as acções oferecidas, amortizá-las por
via de redução de capital social, apresentar um comprador da sua
eleição ou consentir na transmissão, assembleia geral que reunirá
no improrrogável prazo de 20 dias úteis contados daquele em que
terminar o prazo concedido aos sócios para preferirem;

i) A assembleia deliberará por maioria de 60% do capital;
j) Decorridos que sejam os referidos prazos sem que, nem da

parte dos sócios nem da parte da sociedade, se haja exercido o
direito de aquisição preferencial, ficará o sócio livre de transmitir
as suas acções nos dois meses seguintes, nos termos que foram
inicialmente comunicados ao conselho de administração;

l) Expirados todos os prazos, não tendo sido levada a cabo a
venda, se o sócio persistir no seu propósito, deverá comunicar o seu
desejo de transmitir inter vivos as acções de que é titular, respei-
tando o estabelecido desde a alínea a).

4 � Sem prejuízo da eficácia real que expressamente se atribui
aos direitos de preferência e opção aqui consignados, será ineficaz
perante a sociedade toda a transmissão de acções, seja a título one-
roso, seja a título gratuito, que não tenha sido precedida da comu-
nicação prevista no n.º 3 do presente artigo.

5 � Exceptua-se do anteriormente disposto a transmissão de
acções a título gratuito por força de disposição testamentária. Em
caso de testamento, aplicar-se-á o disposto no artigo seguinte.

6 � Todas as comunicações exigidas serão feitas por carta re-
gistada com aviso de recepção.

ARTIGO 13.º

Transmissão de acções por morte

1 � A transmissão de acções por morte depende do consentimento
da sociedade, salvo se o herdeiro ou legatário for descendente ou
ascendente em linha recta ou irmão de accionista ou do falecido.

2 � O consentimento à transmissão das acções, por morte de um
accionista, será prestado pela assembleia geral, para o efeito
convocada pelo presidente da mesa nos oito dias subsequentes ao
dia em que tiver conhecimento; por si próprio através da comuni-
cação de qualquer accionista; de falecimento do accionista e da
identidade dos sucessores.

3 � A assembleia geral deverá reunir para deliberar sobre o
consentimento a que se referem os números anteriores, no prazo de
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60 dias após o conhecimento, pelo presidente da mesa, do faleci-
mento de qualquer accionista.

4 � Se a sociedade não se pronunciar, através da assembleia
geral e naquele prazo, sobre a transmissão das acções, esta operar-
-se-á nos termos gerais de direito; ocorrendo recusa do consenti-
mento, a sociedade, ainda por deliberação da assembleia geral, fará
adquirir as acções que pertenciam ao sócio falecido pelos outros
accionistas, aplicando-se com as necessárias adaptações, o dispos-
to no artigo anterior.

5 � Aquela aquisição far-se-á mediante o pagamento do preço
correspondente ao valor real das acções, calculado de acordo com
o n.º 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades Comerciais. Para
efeito deste número observar-se-á com as necessárias adaptações,
o disposto no artigo anterior.

6 � Não havendo aquisição de acções nos termos do número
anterior, estas transmitir-se-ão aos sucessores do accionista falecido.

7 � Para efeitos da aplicação do disposto no presente artigo, mas
sempre com ressalva da excepção constante do n.º 1, as acções do
accionista falecido apenas poderão ser averbadas em nome dos suces-
sores depois de cumprido o disposto nos anteriores n.os 2, 3, 4 e 5.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 14.º

Órgãos da sociedade

A sociedade tem por órgãos: a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

Constituição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
detenham, pelo menos, 1000 acções registadas em seu nome.

2 � A cada 1000 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia

geral, pelo respectivo cônjuge, qualquer descendente ou ascenden-
te, outro accionista ou qualquer membro da administração, median-
te carta com assinaturas reconhecidas, dirigidas ao presidente da
mesa, o qual todavia, poderá dispensar o reconhecimento, no mo-
mento da apresentação da carta.

ARTIGO 16.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presi-
dente e um secretário, eleitos pela assembleia geral pelo período de
quatro anos, os quais podem ser accionistas ou não e podem ser
reeleitos.

2 � Não obstante eleitos por prazo certo, os membros da mesa
da assembleia geral, mantêm-se em funções até à sua substituição
ou até ao limite de 180 dias após o termo do prazo, conforme o que
primeiro ocorrer.

ARTIGO 17.º

Quorum deliberativo

1 � Em primeira convocatória, a assembleia geral só poderá
reunir e deliberar estando presentes accionistas titulares da maio-
ria absoluta do capital social.

2 � Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º, n.º 2, as alterações
do contrato social, incluindo os aumentos de capital, a fusão, ci-
são, transformação e dissolução da sociedade, apenas poderão ser
aprovadas em deliberação da assembleia geral, tomada por votos
correspondentes a 60% do capital social.

3 � A conversão das acções e obrigações emitidas pela socie-
dade em escriturais, deverão ser objecto de deliberação da
assembleia geral, tomada por votos correspondentes a 60% do ca-
pital social.

SECÇÃO II

Conselho de administração
ARTIGO 18.º

Composição

1 � A administração será exercida por um conselho de adminis-
tração composto por três ou cinco membros.

2 � Os administradores podem ou não ser accionistas e serão
eleitos pelo período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

3 � Ao presidente do conselho de administração, como tal in-
dicado pela assembleia geral, cabe o voto de qualidade em caso de
empate nas deliberações do conselho.

4 � A responsabilidade de cada um dos administradores será ou
não caucionada conforme for deliberado em assembleia geral.

5 � Para além do presidente do conselho de administração, a
assembleia geral poderá designar um administrador-delegado, de-
finindo os limites da delegação e sem prejuízo de igual faculdade
caber ao próprio conselho de administração, nos termos da lei.

6 � O conselho de administração poderá nomear procuradores
para a sociedade, nos termos gerais de direito.

ARTIGO 19.º

Remuneração

Os administradores e procuradores terão ou não remuneração,
conforme for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 20.º

Competências

1 � Ao conselho de administração compete, em geral, represen-
tar e gerir a sociedade nos mais amplos termos em direito permiti-
do e, em especial, elaborar os documentos provisionais da activi-
dade social e os correspondentes relatórios de execução.

2 � É vedado aos membros da administração vincular a socie-
dade em actos estranhos ao interesse da mesma.

3 � As deliberações do conselho de administração serão toma-
das por maioria dos votos dos presentes.

ARTIGO 21.º

Formas de vinculação

A sociedade vincula-se:
a) Com a simples assinatura do presidente do conselho de ad-

ministração;
b) Com a assinatura de dois administradores;
c) Com a assinatura de um procurador com poderes especiais

para o acto;
d) Com a assinatura de um administrador em actos de mero ex-

pediente, onde se deverão incluir as operações ou actos necessá-
rios para apresentar e assinar propostas para concursos de emprei-
tadas de obras públicas ou particulares; para representar a sociedade
nos actos públicos dos mesmos concursos e outorgar os correspon-
dentes contratos; movimentar todas as contas bancárias, assinando
cheques, letras ou recibos; ajustar e liquidar contas com devedores
e credores, fixando saldos; passar recibos e dar quitações; retirar
letras de protesto; promover quaisquer actos de registo predial,
comercial ou de propriedade de automóvel; e representá-la em juízo,
podendo estabelecer em advogado ou procurador habilitado.

SECÇÃO III

Fiscal único
ARTIGO 22.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
será obrigatoriamente revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas.

2 � O fiscal único será eleito por períodos de quatro anos, de-
vendo a assembleia geral que proceder à eleição eleger também um
fiscal suplente, o qual será, igual e obrigatoriamente, revisor ofi-
cial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Disposições diversas

ARTIGO 23.º

Lucros

1 � Os lucros sociais líquidos apurados em cada exercício, de-
pois de feitas as amortizações legais, terão a seguinte aplicação:

a) 5%, pelo menos, para o fundo de reserva legal, enquanto não
estiver preenchida ou sempre que seja necessário reintegrá-lo;

b) 50% pelo menos, para distribuição pelos accionistas.
2 � O saldo que não for utilizado nos termos do número ante-

rior, será utilizado para os fins deliberados na assembleia geral.
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3 � Em deliberação tomada por votos correspondentes a 60%
do capital, poderá a assembleia geral decidir não distribuir lucros
ou distribuir em percentagem inferior à estabelecida na alínea b) do
n.º 1.

ARTIGO 24.º

Processo de liquidação

Em caso de liquidação da sociedade e, salvo deliberação em
contrário, os administradores em exercício, contra os quais não
esteja em curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de
responsabilidade, passarão a exercer funções de liquidatários.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Libentina
da Cruz Vieira Pedrosa. 1000022542

JOÃO E. ALDEIA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 49;
identificação de pessoa colectiva n.º 500149488; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/20020117.

Certifico que foi inscrita a alteração parcial do pacto com refor-
ço de capital e redenominação para euros da sociedade em epígrafe,
tendo o artigo 2.º ficado com a seguinte redacção:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
3000 euros cada uma, pertencentes uma a João Evangelista Aldeia
e outra em comum e sem determinação de parte ou direito a Isa-
bel das Dores Custódio Aldeia, Paulo Manuel das Dores Aldeia e
João Augusto das Dores Aldeia.

O texto completo da redacção actualizada do pacto, encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

18 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 1000022512

MEDIMBRA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula
n.º 1917; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020117.

Certifico que entre Hélder Manuel Raimundo da Silva, solteiro,
maior; e, Filipe Manuel Rodrigues Vieira, 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 MEDIMBRA � Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Praceta de Abel
Salazar, lote 40, Urbanização Cova dos Vidros, Quinta do Conde,
freguesia de Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, e durará por
tempo indeterminado a contar de hoje.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação
social.

2.º

A sociedade tem por objecto mediação imobiliária. Prestação de
serviços relacionados com a actividade.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros cada uma, pertencentes cada uma delas a cada
um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada é ne-
cessária a assinatura dos dois gerentes.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, quando a favor de ter-
ceiros depende do consentimento da sociedade, tendo esta, em pri-
meiro lugar, bem como os sócios não cedentes, em segundo lugar,
direito de preferência na respectiva aquisição.

6.º

Os anos sociais são iguais aos anos civis e os lucros líquidos da
sociedade depois de feitas as necessárias amortização e deduzidas
a reserva legal ou quaisquer outras reservas que a sociedade entenda
constituir, serão divididos pelos sócios na proporção das suas quo-
tas e nas mesmas proporções suportadas as perdas.

7.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção endereçadas aos sócios com a antecedência mí-
nima de 15 dias, relativamente à data da sua realização.

8.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição de qual-
quer dos sócios e continuará com os herdeiros ou representante do
sócio falecido ou interdito.

9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral,
bem como efectuar prestações suplementares de capital até 10 ve-
zes o capital social à data da deliberação.

10.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades
ainda que com objecto diferente do seu ou reguladas por leis es-
peciais bem como fazer parte de agrupamentos complementares de
empresas ou consórcios.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 1000022511

SETÚBAL

ISIDRO ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1418/
820914; identificação de pessoa colectiva n.º 501316892.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 1000011765

SCHONBURG � DESIGN DE INTERIORES E EXTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6423/
20011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505048035.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000011752

ESCOLHA CERTA � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3674/
940728; identificação de pessoa colectiva n.º 503250023.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000011747

VITOJÔ � MONTAGENS INDUSTRIAIS BAIXA E MÉDIA
TENSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4382/
961230; identificação de pessoa colectiva n.º 503819190.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000011744

M. C. A. C. � DIVULGAÇÃO FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5788/
20000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505150115.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000011741

ARMÉNIO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5947/
20010111; identificação de pessoa colectiva n.º 502620382.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000011739

PREDISET � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2815/
910812; identificação de pessoa colectiva n.º 502620145.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 1000011737

RESTAURANTE RETIRO DA ALGODEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1946/
870505; identificação de pessoa colectiva n.º 501824251.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 1000011735

ERT � ATELIER DE PROJECTOS E ESTUDOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2922/
920120; identificação de pessoa colectiva n.º 502703067.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Célia Santana
Paulo Rodrigues. 1000011694

PAPELARIA QUATRO CAMINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3785/
941209; identificação de pessoa colectiva n.º 503318310.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Maria Helena No-
bre Palma Rosa dos Santos Frederico. 1000011693

FERNANDO & ANA FIGUEIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5349/
990903; identificação de pessoa colectiva n.º 504540688.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Maria Helena No-
bre Palma Rosa dos Santos Frederico. 1000011692

RECUPEDRA � LIMPEZA DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5309/
990720.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Maria Helena No-
bre Palma Rosa dos Santos Frederico. 1000011691

SETUCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2528/
900423; identificação de pessoa colectiva n.º 502404191.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000011690

ACTIO CONDUCTI � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1667/
850408; identificação de pessoa colectiva n.º 501522620.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000011689

DULCE & RICARDO, DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4856/
980506.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000011688

DACIGOL � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5476/
991222; identificação de pessoa colectiva n.º 504687034.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe, do ano
de 2000.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000011687

SCHONBURG � DESIGN DE INTERIORES E EXTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6423/
20011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505048035; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 35/20011024.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SCHONBURG � Design de Inte-
riores e Exteriores, L.da, e tem a sua sede na Rua do Professor Ma-
nuel Bento de Sousa, 14-16, Vila Nogueira de Azeitão, freguesia
de São Lourenço, concelho de Setúbal.

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

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Pedro Fernando
da Silva Costa. 1000011686

NUNO DE MESQUITA PIRES � TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 535/
651207; identificação de pessoa colectiva n.º 500204870; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 9/20011109.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Designação dos membros dos conselhos de administração e fis-

cal, efectuada em 29 de Março de 2001.
Administradores: presidente � António Emanuel Borges de

Andrade, casado, residente na Alameda dos Oceanos, lote 309.08,
1.º, direito, Lisboa; vogais � Pedro Henrique Mendes de Oliveira
Constantino, casado, residente na Avenida de Rodrigues Manito,
109, 4.º, esquerdo, Setúbal; Gonçalo Nuno Pinto Ferreira, casado,

residente na Rua de Manuel Teixeira Gomes, 15, 7.º, D, Carnaxide;
Carina João de Carvalho Branco, residente em Torre de Cima e
Capelas, lote 5, Bom Retiro, Vila Franca de Xira; e Ana Isabel
Figueiredo Lopes Rijo, solteira, maior, residente na Rua de Víctor
Cordon, 21, Lisboa.

Fiscais: efectivos � Álvaro Falcão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Antero de
Quental, 639, Porto, representada por Eleutério Ganilho Álvaro;
Miriam Pauleta Enes-Baganha, solteira, maior, residente na Rua de
Artur Lamas, 16, 1.º, esquerdo, Lisboa; e, Mário Rui Tavares da
Silva, divorciado, residente na Estrada de Palmela, 59, 1.º, esquer-
do, Setúbal; suplente � Carlos Manuel de Almeida Ruivo de Car-
valho, revisor oficial de contas, casado, residente na Avenida do
Brasil, 132, 5.º, direito, Lisboa.

Prazo: triénio de 2001-2003.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 3000030679

UNITED EUROPEAN CAR CARRIERS (PORTUGAL) II
AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5403/
991020; identificação de pessoa colectiva n.º 504500961; inscri-
ção n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 14/991020 e 4/20000112.

Certifico que entre:
1) United European Car Carriers, A. S., Hasseldalen,

4878 Grimstad, Noruega;
2) Jaime Villa Veja, casado com Maria Montana Murillo

Bernaldez, no regime de gananciales, residente na Avenida de Luísa
Todi, 13, 1.º, Setúbal;

3) Paulo Lourenço Amundsen, casado com Fiona Alison Mcleod
Amundsen, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de
Cesário Verde, 244, Cascais;

4) Joaquim Silveira Fontes, divorciado, residente na Avenida de
Nossa Senhora do Rosário, lote 27, 2.º, B, Cascais; foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma UNITED EUROPEAN CAR
CARRIERS (PORTUGAL) II � Agência de Navegação, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Luísa Todi, 13,
1.º, freguesia de Santa Maria, concelho de Setúbal.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a transferir a sede para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá estabelecer sucursais, filiais, delegações,
agências ou qualquer outra forma de representação social em qual-
quer lugar do território nacional, bem como proceder ao respecti-
vo encerramento mediante simples deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

Duração

A existência da sociedade conta-se a partir da data do registo do
respectivo contrato social.

ARTIGO 4.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a actividade de agente de navega-
ção, designadamente dar cumprimento, em nome e por conta e or-
dem de armadores ou transportadores marítimos, a disposição le-
gais ou contratuais, executando e promovendo, junto das
autoridades portuárias ou de outras entidades, os actos ou diligên-
cias relacionados com a estadia de navios e defesa dos respectivos
interesses, promover, em nome e por conta e ordem de armadores
ou transportadores marítimos, a celebração de contratos de trans-
porte marítimo, actuar como mandatários dos armadores ou trans-
portadores marítimos, prestar protecção, apoio e assistência a ar-
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madores ou transportadores marítimos, e ainda, a gestão de recur-
sos humanos, incluindo a angariação, selecção e formação de tri-
pulantes para navios, em nome próprio ou a qualidade de agente,
a prestação de serviços, fornecimento de provisões, aprestos, equi-
pamentos e outros bens a navios, bem como todas as actividades
relacionadas com esses objectos e todas as que sejam necessárias
a prossecução dos citados fins.

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social da sociedade, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, é de 24 940 euros (correspondente a 5 000 000$),
e está dividido em quatro quotas: uma com o valor nominal de
21 099 euros, pertencente à sócia United European Car Carriers, A.
S.; outra com o valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio
Jaime Villa Veja; outra quota com o valor nominal de 2619 euros,
pertencente ao sócio Paulo Lourenço Amundsen; e outra com o
valor nominal de 1122 euros, pertencente ao sócio Joaquim Silveira
Fontes.

ARTIGO 6.º

Cessão de quota

1 � A cessão de quotas está sujeita ao consentimento da socie-
dade, a prestar por deliberação tomada em assembleia geral.

2 � Os sócios gozam do direito de preferência na cessão de
quotas a terceiros na proporção das respectivas quotas e com o
direito de acrescer entre si.

ARTIGO 7.º

Gerência

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

2 � Os gerentes da sociedade terão todos os poderes necessá-
rios à administração dos negócios da sociedade, podendo designa-
damente abrir e movimentar contas bancárias, aceitar, sacar e en-
dossar letras, livranças e outros efeitos comerciais, contratar e
despedir pessoal e, ainda, comprar, vender e tomar de aluguer
ou arrendamento bens móveis ou imóveis, incluindo naqueles veí-
culos automóveis e, bem assim, trespassar ou tomar de trespasse
qualquer estabelecimento comercial.

3 � Os gerentes poderão constituir procuradores da sociedade
para a prática de determinados actos ou categorias de actos e po-
derão delegar os respectivos poderes para a prática de certos ne-
gócios jurídicos.

4 � Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos é ne-
cessária a assinatura ou intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 8.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada
expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar por terceiros nas
assembleias gerais.

3 � As deliberações dos sócios podem ser tomadas em
assembleia universal, desde que sejam unânimes, sem necessidade
de convocatória, e em assembleia geral, nos termos do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 10.º

Distribuição de lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos da
parte destinada a reserva legal e outras reservas que a assembleia
geral deliberar constituir, serão distribuídos pelos sócios na propor-
ção das suas quotas.

ARTIGO 11.º

Omissões

Todas as questões não contempladas pelo presente contra-
to social serão reguladas pelo Código das Sociedades Comer-
ciais.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 3000030677

VITÓRIA FUTEBOL CLUBE, S. A. D.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4558/
970807; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
20011116.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Designação dos membros do conselho de administração, efec-

tuada em 14 de Setembro de 2001.
Administradores: presidente � Manuel Jorge Pedrosa Forte de Goes,

casado, residente na Rua de Francisco Sá Carneiro, 25, 1.º, A, Setúbal;
Mariano da Palma Gonçalves, casado, residente na Rua de Fernando
Santos, 70, Setúbal; Fernando Rui Garcia Belo, solteiro, maior, resi-
dente na Ra da Sociedade, 12, Vila Fresca de Azeitão; António Ma-
nuel Pedrosa Forte de Goes, divorciado, residente na Rua do Dr. Aníbal
Álvares da Silva, 6, Setúbal; e Ilídio Fernandes Ferreira, casado, resi-
dente na Rua de António Manuel Gamito, 23, 7.º, direito, Setúbal.

Prazo: quadriénio de 2001-2004.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 3000030672

UNITED EUROPEAN CAR CARRIERS (PORTUGAL) II
AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5403/
991020; identificação de pessoa colectiva n.º 504500961;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
datas das apresentações: 12/20010125 e 29/20010222.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerência, de Paulo Lourenço Amundsen,

em 29 de Novembro de 2000, por renúncia.
Designação de gerente, efectuada em 12 de Dezembro de 2000,

de António Rodrigues Lourenço, casado, residente na Avenida de
Luísa Todi, 13, 1.º, Setúbal.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 3000030669

UNITED EUROPEAN CAR CARRIERS (PORTUGAL) II
AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5403/
991020; identificação de pessoa colectiva n.º 504500961; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 25/20011019.

Certifico que foi alterado o contrato social, tendo o artigo 7.º do
respectivo contrato, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

4 � Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos é ne-
cessário apenas a assinatura ou intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 3000030663

AFC � ACADEMIA LUSO-ALEMÃ DE FORMAÇÃO
CONTÍNUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 3100/
920819; identificação de pessoa colectiva n.º 502875739; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 17/20011008.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução.
Prazo para a liquidação: um período máximo de dois anos a con-

tar de 31 de Março de 2001.
Liquidatário designado: Peter Anton Richter.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 3000030660

TAPOJEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4994/
981015; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 8 e 9/990201.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções do gerente António Justo Sousa Tomaz, em

30 de Dezembro de 1998, por renúncia.
Designação de gerente de João Salvador Pais, casado, residente

na Avenida de D. João II, 42, 3.º, B, Setúbal, efectuada em 30 de
Dezembro de 1998.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
Marques Pinheiro. 3000030625

UNITED EUROPEAN CAR CARRIERS (PORTUGAL) II
AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5403/
991020; identificação de pessoa colectiva n.º 504500961;
averbamentos nos 3, 5, 6 e 4 à inscrição n.º 1; números e datas das
apresentações: 6/20010905, 6/20010924, 7/20010905 e 12/20010926.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Sede: Rua dos Trabalhadores do Mar, 16, 2.º, B, São Julião.
Cessação de funções de gerência de Aquilino Cabezón Nunez,

em 20 de Março de 2001, por renúncia.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa
Charneca Neno Tomaz. 3000031036

MARIA DA NAZARÉ DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 771/
720623; identificação de pessoa colectiva n.º 500725241; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/19901214.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Aumento de capital e alteração parcial do contrato.
Quantia do aumento: 240 000$ sendo 225 000$ de Transportadora

Lusitânia, L.da; e 15 000$ de João Gil Lopes.
Artigo alterado: 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores do activo, é de 400 000$, e corresponde à soma de
duas quotas: uma de 380 000 euros, pertencente à sócia A Trans-
portadora Lusitânia, L.da; e uma de 20 000$, pertencente ao sócio
João Gil Lopes.

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

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Nunes Raposo. 3000031029

SINES

LEAL & VICÊNCIO, L.DA

Sede: Tanganheira de Baixo, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 84;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20011128.

Certifico que, por acta de 30 de Outubro de 2001, foi aumenta-
do o capital social da sociedade em epígrafe, na quantia de
602 410$, por incorporação de reserva e redenominado para euros,
alterando parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e outros
valores sociais, é de 5000 euros, e representado por duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

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

8 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Irene Alonso Tielas
Rodrigues. 1000012609

SANTOS & BARROS, L.DA

Sede: Rua de Pêro de Alenquer, 17, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 325;
identificação de pessoa colectiva n.º 502480742; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 1/20011204.

Certifico que, por acta de 30 de Outubro de 2001, a sociedade
em epígrafe, aumentou o capital social na quantia de 602 410$, em
dinheiro e redenominação para euros, alterando parcialmente o
contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, é o de 5000 euros, sendo representado por duas
quotas assim distribuídas: uma de 3000 euros, pertencente ao sócio
Carlos Joaquim Ovelheira dos Santos Barros; e outra de 2000 euros,
pertencente à sócia Ana Maria Lobo Trindade de Oliveira Barros.

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

11 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Irene Alonso Tielas
Rodrigues. 1000012608

ALVITO & GUEDES, L.DA

Sede: Ribeiro dos Moinhos, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 662;
identificação de pessoa colectiva n.º 504330608; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 4; números e data das
apresentações: of., 15, 16 e 17/20011126.

Certifico que, por escritura de 28 de Março de 2000, José Ma-
nuel Alvito Julião, renunciou à gerência da sociedade em epígrafe,
tendo autorizado que o seu apelido «Alvito», continue a figurar na
firma social; e que, por acta de 17 de Outubro de 2001, o capital
social foi redenominado para euros, alterando parcialmente o con-
trato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5003 euros, e é formado por duas quotas: uma de valor nominal de
2501,47 euros, pertencente à sócia Maria Alice da Conceição
Guedes da Silva; uma do valor nominal de 2501,47 euros, perten-
cente ao sócio António Manuel Vilhena da Silva.

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

8 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Irene Alonso Tielas
Rodrigues. 1000012606

MIGUEL VILHENA � PRODUÇÕES DE ESPECTÁCULOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Carvalho Araújo, 18, 2.º, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 633;
identificação de pessoa colectiva n.º 504244558; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 9/20011203.
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Certifico que, por acta de 12 de Novembro de 2001, a socieda-
de em epígrafe, aumentou o capital social na quantia de 502 410$,
em dinheiro e redenominou para euros, alterando parcialmente o
contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por uma única quota desse mesmo valor.

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

11 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Irene Alonso Tielas
Rodrigues. 1000012605

AIRES & AIRES, L.DA

Sede: Zil 2, Lameiras, lote 22, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 274;
identificação de pessoa colectiva n.º 502063971; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 11 e 12/20011130.

Certifico que, por acta de 28 de Novembro de 2001, a socieda-
de em epígrafe, alterou a sede para Zil 2, Lameiras, lote 22, fre-
guesia e concelho de Sines e foi aumentado o capital social, na
quantia de 602 410$, em dinheiro e redenominado para euros, al-
terando parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas: uma de valor nominal de
4500 euros, pertencente a António Martinho Aires; e uma de
500 euros, pertencente a Fernando Martinho Aires.

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

9 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Irene Alonso Tielas
Rodrigues. 1000012603

COOPCÔVO � COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO
E HABITAÇÃO DE PORTO COVO, C. R. L.

Sede: Rua do Conde Bandeira, 1-B, Porto Côvo, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 8; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 13/20011130.

Certifico que, por acta de 3 de Novembro de 2001, a Cooperati-
va em epígrafe, aumentou o capital social na quantia de 376 205$,
em dinheiro e redenominou para euros, alterando parcialmente o
contrato quanto ao artigo 6.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social mínimo da Cooperativa, que se encontra
nesta data totalmente realizado em dinheiro, é de 2500 euros.

2 � O capital social é variável e ilimitado, sendo constituído por
títulos nominais de 20 euros cada um, devendo cada cooperador
subscrever no mínimo cinco títulos.

3 � O capital subscrito poderá ser aumento pela assembleia geral
se, em qualquer momento, se verificar que o número de membros
não é suficiente para garantir o montante mínimo do capital, ou
ainda se os bens a adquirir e a imobilizar assim o justificarem.

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

10 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Irene Alonso Tielas
Rodrigues. 1000012601

HIGISINES � PRODUTOS QUÍMICOS PARA HIGIENE
E LIMPEZAS, L.DA

Sede: Zil 2, Rua G, lote 184-A, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 495;
identificação de pessoa colectiva n.º 503437042; averbamento

n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 4 e 5/20011203.

Certifico que, António Jacinto Soares da Costa Beja, cessou fun-
ções de gerente da sociedade em epígrafe, por falecimento; e que,
por acta de 2 de Outubro de 2000, foi nomeada gerente Maria
Augusta de Melo Guiomar.

11 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Irene Alonso Tielas
Rodrigues. 1000012513

VIANA DO CASTELO
PONTE DA BARCA

PIROTÉCNIA BARQUENSE, L.DA

Sede: lugar do Barreiro, freguesia de Oleiros,
concelho de Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 239/20020103; identificação de pessoa colectiva n.º P-
504875728; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020103.

Certifico que entre Armindo António Gomes de Sousa, casado
com Maria das Dores Alves de Sousa, na comunhão geral; David
Gomes de Sousa, casado com Olga Maria Monteiro Rodrigues de
Sousa, na comunhão de adquiridos; e Zeferino Jorge Alves de
Sousa, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Pirotécnia Barquense, L.da,
e tem a sua sede e estabelecimento principal no lugar do Barreiro,
da freguesia de Oleiros, do concelho de Ponte da Barca.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade aqui constituída, consiste na fabricação
de artigos de pirotecnia e de explosivos e no comércio e represen-
tação de artigos de pirotecnia.

ARTIGO 3.º

A sociedade, por decisão da gerência, poderá transferir a sua sede
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como abrir e encerrar filiais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 4.º

O capital social, realizado integralmente em dinheiro, é da quan-
tia de 24 940 euros, e corresponde à soma de três quotas: sendo duas
do valor nominal de 11 223 euros, pertencentes aos sócios Armindo
António Gomes de Sousa e David Gomes de Sousa; e outra quota
do valor nominal de 2494 euros, pertencente ao sócio Zeferino Jorge
Alves de Sousa.

§ único. Mediante decisão da assembleia geral, podem ser
exigidas aos sócios, prestações suplementares, as quais poderão ou
não ser proporcionais às suas quotas até ao décuplo do capital so-
cial, devendo a assembleia geral fixar os termos e condições para
a sua realização.

ARTIGO 5.º

Na divisão ou cessão total ou parcial de quotas a título oneroso
a favor de terceiros, é reservado o direito de preferência, com efi-
cácia real em primeiro lugar para a sociedade e em segundo lugar,
para os sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 � Por deliberação da assembleia geral e sem prejuízo do dis-
posto nos artigos 232.º e seguintes do Código das Sociedades Co-
merciais, a sociedade poderá proceder à amortização de quotas em
qualquer dos seguintes casos:

a) Quando a sociedade assim acordar com o respectivo titular;
b) Se ocorrer a interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios;
c) Se se verificar a insolvência ou falência do titular, judicial-

mente decretada e não suspensa;
d) Quando em processo judicial, fiscal ou administrativo, se pro-

ceda ou tenha que proceder à venda da quota e sempre que ela seja
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ou tenha de ser penhorada, arrestada ou envolvida em qualquer
processo que não seja o de inventário;

e) Quando o processo judicial movido pela sociedade, o titular
da quota seja vencido;

f) Se o sócio, tendo accionado judicialmente a sociedade, não
obtiver ganho de causa ou acordo;

g) Quando a quota tenha sido transmitida sem prévio acordo da
sociedade, nos casos em que tal é exigido;

h) Quando vigorando qualquer contrato promessa ou cessão to-
tal ou parcial de quota entre sócios ou entre estes e a sociedade, o
titular da quota prometida ceder, viole esse contrato ou se exima
do seu cumprimento voluntário e extrajudicial;

i) Se o titular da quota cometer irregularidade grave, susceptí-
vel de comprometer seriamente a sociedade no seu crédito ou nos
seus interesses.

2 � O direito de amortização caduca se não for deliberado
exercê-lo no prazo de 90 dias, contados da data em que a socieda-
de teve conhecimento do respectivo fundamento.

3 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o últi-
mo balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

A administração, gerência e representação da sociedade, em juízo
ou fora dele, activa ou passivamente, dispensada de caução, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia ge-
ral, será exercida por todos os sócios, desde já nomeados gerentes.

ARTIGO 8.º

1 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos
os actos ou contratos, é necessário a assinatura de dois sócios ge-
rentes, uma das quais será obrigatoriamente do sócio David Gomes
de Sousa.

2 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer gerente.

ARTIGO 9.º

Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º do
Código das Sociedades Comerciais, fica a gerência, desde já au-
torizada a celebrar os negócios jurídicos que se mostrem necessá-
rios ou úteis à prossecução dos fins da sociedade.

ARTIGO 10.º

1 � Fica vedado aos sócios, sob pena de responderem por per-
das e danos, obrigarem a sociedade a actos alheios aos negócios
sociais, nomeadamente, em abonações, fianças, letras de favor ou
outros actos e documentos de idêntica natureza, os quais se forem
praticados, em nada obrigarão a sociedade, mas apenas quem os
praticar.

2 � É igualmente interdito aos sócios exercerem pessoal ou in-
dividualmente, directamente ou por interposta pessoa, actividade
igual à desta sociedade ou ainda participarem, por qualquer forma,
em outra sociedade cujos objectivos sejam iguais aos da aqui cons-
tituída.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral delibera nos termos previstos no Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral delibera anualmente o destino a dar aos re-
sultados apurados aquando da aprovação do respectivo balanço.

§ único. Para efeitos de repartição de lucros, o sócio Zeferino
Jorge Alves de Sousa, terá direito ao montante correspondente a
20% dos lucros apurados no final do exercício.

ARTIGO 13.º

1 � Todas as despesas inerentes à formação e constituição da
sociedade, nomeadamente, com os pedidos de certificado de
admissibilidade no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, com a
escritura, registo na Conservatória do Registo Comercial, bem como
as despesas de deslocação, alimentação e estadia serão a cargo da
mesma.

2 � Os gerentes ficam desde já autorizados a levantar do depó-
sito efectuado na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Minho,
correspondente às entradas em capital, quaisquer quantias até à
totalidade do mesmo, a fim de poderem proceder à aquisição de
instalações, equipamento e serviço necessários ao normal desenvol-
vimento da actividade social.

3 � Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das So-
ciedades Comerciais, consideram-se assumidas pela sociedade, as
obrigações e adquiridos os direitos decorrentes dos negócios jurí-
dicos que, em seu nome, sejam celebrados pela gerência a partir
da data da sua nomeação e antes da obtenção do registo definitivo
do contrato de sociedade. Isto sem prejuízo do estatuído no arti-
go 40.º do Código das Sociedades Comerciais.

Transitória

As operações sociais, poderão iniciar-se a partir de hoje, fican-
do a gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios, bem como
a levantar as entradas para pagar ou sinalizar os bens necessários
à prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000012535

JOSÉ MANUEL MARTINS & FILHOS, L.DA

Sede: lugar de Mosteiro, freguesia de Crasto,
concelho de Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrí-
cula n.º 240/20020110; identificação de pessoa colectiva
n.º P-505756595; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/20020110.

Certifico que entre José Manuel Martins e esposa, Maria Celes-
te Pinto Cardoso, casados no regime da comunhão de adquiridos,
intervendo ele por si e ambos em representação de seu filho me-
nor Sérgio Manuel Cardoso Martins, solteiro, menor; e Sandra
Maria Cardoso Martins, solteira, maior, todos residentes no lugar
de Mosteiro, freguesia de Crasto, concelho de Ponte da Barca, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedades por quotas.

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma José Manuel Martins & Filhos, L.da

ARTIGO 3.º

A sede da sociedade é no lugar de Mosteiro, da freguesia de
Crasto, do concelho de Ponte da Barca, podendo ser transferida para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade é construção e reparação de edifícios,
instalações e trabalhos de acabamentos conexos com a construção.
Obras públicas e trabalhos de engenharia civil.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: sendo uma do
valor nominal de 12 000 euros, pertencente ao sócios José Manuel
Martins; e duas quotas do valor nominal de 1500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Sérgio Manuel Cardoso Martins e
Sandra Maria Cardoso Martins.

ARTIGO 6.º

§ 1.º A sociedade é administrada e representada pelo sócio José
Manuel Martins, ficando desde já designado gerente, com ou sem
retribuição, consoante deliberação da assembleia geral.

§ 2.º A sociedade fica vinculada nos seus actos e contratos pela
intervenção daquele gerente.

§ 3.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou es-

tabelecimentos;
c) Confessar desistir e transigir em juízo.
d) Efectuar contratos de financiamentos e de locação em insti-

tuições de crédito ou outras operações de crédito no sistema de
leasing.
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ARTIGO 7.º

Na cessão onerosa de quotas a estranhos terão direito de prefe-
rência a sociedade e os sócios, sucessivamente, subordinando-se
aquele direito ao regime da lei geral.

Transitória

As operações sociais, poderão iniciar-se a partir e hoje, para o que
a gerência é correspondentemente autorizada a celebrar quaisquer
negócios, bem como a levantar as entradas para pagar ou sinalizar
os bens necessários à prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000012538

BARCOBRA � INDÚSTRIA DE MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Sede: lugar do Rodo, freguesia de Vila Nova de Muía,
concelho de Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 238/20020102; identificação de pessoa colectiva n.º P-
505607603; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20020102.

Certifico que entre Avelino Figueiredo Pereira e mulher, Mar-
quesa Maria Sousa de Almeida Pereira, casados no regime da co-
munhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma BARCOBRA � Indústria de Madei-
ras e Derivados, L.da

ARTIGO 3.º

1 � A sede da sociedade é no lugar de Rodo, freguesia de Vila
Nova de Muía, deste concelho, podendo ser transferida para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por
simples deliberação da gerência.

ARTIGO 4.º

1 � O objecto da sociedade consiste na compra e venda de
madeiras nacionais e estrangeiras, carpintaria, marcenaria e afins.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 12 500 euros,
e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
6250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Avelino
Figueiredo Pereira e Marquesa Maria Sousa de Almeida Pereira.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao décuplo do capital social, as quais poderão
ou não ser proporcionais às suas quotas, devendo a assembleia geral
fixar os termos e condições para a sua realização.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos sócios
Avelino Figueiredo Pereira e Marquesa Maria Sousa de Almeida
Pereira, ficando desde já designados gerentes.

§ 1.º A sociedade fica vinculada nos seus actos e contratos, pela
intervenção de qualquer um dos gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Efectuar contratos de financiamentos e de locação em insti-

tuição de crédito ou outras operações de crédito no sistema de
leasing;

b) Comprar e vender veículos automóveis;
c) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou es-

tabelecimentos;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 7.º

Na cessão onerosa de quotas a estranhos terão direito de prefe-
rência a sociedade e os sócios, sucessivamente, subordinando-se
aquele direito ao regime da lei geral.

Transitória

As operações sociais, poderão iniciar-se a partir e hoje, para o que
a gerência é correspondentemente autorizada a celebrar quaisquer
negócios, bem como a levantar as entradas para pagar ou sinalizar
os bens necessários à prossecução do objecto da sociedade.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000012542

PONTE DE LIMA

SEGUROS LETHES � SOCIEDADE DE SEGUROS, L.DA

Sede: Praça de Camões, 11, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrí-
cula n.º 173/830520; identificação de pessoa colectiva
n.º 501478582; inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 16/20011211.

Certifico que, por acta n.º 11, de 9 de Outubro de 2001, foi au-
mentado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe,
em 402 410$, em dinheiro, passando a ser de 5000 euros, tendo o
contrato da sociedade sido alterado, passando o artigo 3.º a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais de valor nominal
de 2500 euros cada uma, e pertence uma a cada um dos sócios
António Sousa Lopes e Maria Fernanda Brandão Sousa Lopes.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 3000031447

AZEVEDO & MORAIS, L.DA

Sede: Igreja, Ribeira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrí-
cula n.º 131/790608; identificação de pessoa colectiva
n.º 500865663; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 7/20011211.

Certifico que, por acta n.º 25, de 13 de Dezembro de 2001, foi
aumentado e redenominado o capital social da sociedade em
epígrafe, em 602 410$, em dinheiro, passando a ser de 5000 euros,
tendo o contrato da sociedade sido alterado, passando o artigo 3.º
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José Azevedo Martins
e António Gonçalves Martins.

§ 1.º A sociedade poderá exigir prestações suplementares de ca-
pital aos sócios, desde que deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade quando
ela deles careça, nos termos e condições acordadas em assembleia
geral.

§ 3.º As cessões de quotas, no todo ou em parte, são livres os
sócios ou seus herdeiros, para o que também ficam autorizadas as
necessárias divisões a favor de estranhos ficam dependentes de
expressa e prévia autorização da sociedade e de quem mais for
sócio.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês
da Silva Varela. 3000031444



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 80 � 5 de Abril de 20027214-(124)

FRUTAS S. R. DE SANTOS E ROQUE, L.DA

Sede: lugar de Capela, Gemieira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 311/900625; identificação de pessoa colectiva n.º 502369396;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20011211.

Certifico que, por acta n.º 14, de 3 de Dezembro de 2001, foi au-
mentado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe,
em 602 410$, em dinheiro, passando a ser de 5000 euros, tendo o
contrato da sociedade sido alterado, passando o artigo 3.º a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios João Barbosa dos San-
tos e José Sendão de Oliveira Roque.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção actu-
alizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 3000031441

TOTTUS � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Sede: lugar de Pedrosa, Correlhã, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 566/951124; identificação de pessoa colectiva n.º 503546160;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20011211.

Certifico que, por acta n.º 10, de 4 de Dezembro de 2001, foi au-
mentado e redenominado o capital da sociedade em epígrafe, em
2410$, em dinheiro, passando a ser de 5000 euros, tendo o contrato

da sociedade sido alterado, passando o artigo 3.º a ter a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Paulo José Tringueiro
Rodrigues e Maria das Dores Cerqueira de Sousa Trigueiro.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção actu-
alizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Silva Varela. 3000031440

AFONSO & GONÇALVES, L.DA

Sede: lugar de Souto, Fontão, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 441/930625; identificação de pessoa colectiva n.º 503028223;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/20011210.

Certifico que, por acta n.º 11, de 28 de Novembro de 2001, foi au-
mentado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe, em
2410$, em dinheiro, passando a ser de 5000 euros, tendo o contrato da
sociedade sido alterado, passando o artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção actu-
alizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 3000031436
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