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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

AF INVESTIMENTOS � FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Balanço em 31 de Dezembro de 2001 e 2000

2001 2001 2000�Activo Notas � �Milhares Euros Eurosde escudos

Caixa e disponibilidades no Banco de Portugal ................................................. � � 503
Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ........................................ 2 631 149 3 148 159 266 767
Outros créditos sobre instituições de crédito ..................................................... 3 � � 1 695 913
Obrigações, acções e outros títulos de rendimento fixo .................................... 4 192 855 961 957 966 421
Participações financeiras ................................................................................... 5 150 750 �
Imobilizações incorpóreas .................................................................................. 6 5 4420 27 036 44 074
Imobilizações corpóreas ..................................................................................... 7 5 173 25 800 28 691
Outros activos .................................................................................................... 8 8 071 40 254 36 332
Contas de regularização ...................................................................................... 9 88 425 441 063 452 941

........................................................................................................................... 931 243 4 645 019 3 491 642

2001 2001 2000�Passivo e situação líquida Notas � �Milhares Euros Eurosde escudos

                                        Passivo

Outros passivos .................................................................................................. 9 66 938 333 885 467 980
Contas de regularização ...................................................................................... 10 384 921 1 919 976 961 473
Provisões para riscos e encargos ....................................................................... 11 59 212 295 348 295 348

                               Total do passivo ...................................................... 511 071 2 549 209 1 724 801

                                    Situação líquida

Capital ................................................................................................................ 12 175 422 875 000 875 000
Reservas e resultados acumulados ....................................................................... 13 e 14 244 750 1 220 810 891 841

                               Total da situação líquida ........................................ 420 172 2 095 810 1 766 841

........................................................................................................................... 931 243 4 645 019 3 491 642

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)
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Balanço em 31 de Dezembro de 2001 e 2000
(Em euros)

2001 2000
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades no Banco de Portugal ................................ � � � �
12 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .......................... 3 148 159 � 3 148 159 266 767
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ................................... � � � 1 695 913
4 � Créditos sobre clientes ..................................................................... � � � �
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo .............................. 962 234 277 961 957 966 421

a) De emissores públicos .................................................................... 8 132 277 7 855 15 258
b) De outros emissores ...................................................................... 954 102 � 954 102 951 163

(Dos quais: títulos próprios) ....................................................... (�) (�) (�) (�)

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável .............................. � � � �
7 � Participações .................................................................................... 750 � 750 �
8 � Partes de capital em empresas coligadas ......................................... � � � �
9 � Imobilizações incorpóreas ................................................................ 85 662 58 626 27 036 44 074

10 � Imobilizações corpóreas ................................................................... 77 698 51 898 25 800 28 691

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

11 � Capital subscrito não realizado ........................................................ � � � �
12 � Acções próprias ................................................................................ � � � �
13 � Outros activos .................................................................................. 40 254 � 40 254 36 332
15 � Contas de regularização .................................................................... 441 063 � 441 063 452 941
16 � Prejuízo do exercício ....................................................................... � � � �

                       Total do activo ............................................ 4 755 820 110 801 4 645 019 3 491 642

(Em euros)

Passivo 2001 2000

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

a) À vista ............................................................................................................................................... � �
b) A prazo .............................................................................................................................................. � �

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

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

ba) Débitos à vista ......................................................................................................................... � �
bb) Débitos a prazo ........................................................................................................................ � �

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

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

4 � Outros passivos .................................................................................................................................... 333 885 467 980
15 � Contas de regularização ........................................................................................................................ 1 919 976 961 473
6 � Provisões para riscos e encargos ......................................................................................................... � �

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

6-A � Fundo para riscos bancários gerais ................................................................................................... 295 348 295 348
8 � Passivos subordinados ........................................................................................................................... � �
9 � Capital subscrito ................................................................................................................................... 875 000 875 000

10 � Prémios de emissão .............................................................................................................................. � �
11 � Reservas ................................................................................................................................................ 769 924 756 358
12 � Reservas de reavaliação ........................................................................................................................ � �
13 � Resultados transitados .......................................................................................................................... 410 �
14 � Lucro do exercício ............................................................................................................................... 450 476 135 483

                                        Total do passivo e capitais próprios ....................................................... 4 645 010 3 491 642
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Rubricas extrapatrimoniais

2001 2000

1 � Garantias prestadas e passivos eventuais ............................................................................................... � �

Dos quais:

1.1 � Aceites e endossos ............................................................................................................... � �

(Dos quais: aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados) .......................... � �

1.2 � Garantias e avales ................................................................................................................ � �
1.3 � Cauções e activos dados em garantia .................................................................................. � �
1.3 � Outros .................................................................................................................................. � �

2 � Compromissos ........................................................................................................................................ � �

Dos quais:

2.1 � Resultantes de operações de venda com opção de recompra .............................................. � �

................................................................................................................................................ � �

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000040972
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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO

ÁGUEDA

PADARIA PASTELARIA FLOR DE ÁGUEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1794;
identificação de pessoa colectiva n.º 503124389; inscrições
n.os 12, 13, 14 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 33 a 36/13122001.

Certifico que foram nomeados gerentes Arlindo Marques Valente,
em 30 de Abril de 2001; João Paulo Valente de Pinho, em 31 de
Maio de 2001, e Joaquim Marques de Pinho, em 31 de Agosto de
2001, e cessou funções de gerente, em 31 de Agosto de 2001, aquele
João Paulo Valente de Pinho.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000026071

TECNIMOL � FÁBRICA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1088;
identificação de pessoa colectiva n.º 501627138; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
14122001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, mudou a sede para o Raso
de Paredes, Águeda.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Ferreira do Pomar. 1000026072

AVEIRO

TESTO PORTUGAL � COMÉRCIO
DE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5232/
010918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/010918.

Certifico que, por escritura de 6 de Setembro de 2001, exarada a
fl. 43 do livro n.º 176-F do Cartório Notarial de Aveiro, entre
Instrumentos Testo, S. A.; Testo Holding GmbH, e Eduardo Au-
gusto Miranda Duarte, casado, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Testo Portugal � Comércio de Ins-
trumentação Industrial, L.da, com sede na Rua da Pata, 26, em Cacia,
concelho de Aveiro.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, por grosso e a granel,
instalação, assistência e formação técnica, relativos a instrumentos
para medições de parâmetros físicos e químicos.

§ 1.º A sociedade poderá recorrer a empresas independentes para
a realização do seu objecto social, as quais trabalhem mediante um
sistema orientado pela própria sociedade.

§ 2.º A sociedade pode adquirir participações em outras socieda-
des, qualquer que seja o seu objecto social ou mesmo adquirir estas,
assim como desenvolver todas as actividades que pareçam servir,
directa ou indirectamente, a realização ou a promoção do objecto
social.

§ 3.º Para além disso, pode ainda a sociedade abrir e explorar
sucursais, filiais e agências, bem como constituir outras sociedades,
quer no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 60 000 euros e corresponde à soma de três
quotas, sendo: uma no valor nominal de 44 400 euros, pertencente
à sócia Instrumentos Testo, S. A.; outra no valor nominal de 600
euros, pertencente à sócia Testo Holding GmbH, e outra no valor
nominal de 15 000 euros, pertencente ao sócio Eduardo Augusto
Miranda Duarte.

§ único. Cada um dos sócios já realizou metade, isto é, 50 % das
suas entradas, em dinheiro, ficando desde já estipulado que o paga-
mento das entradas, em dinheiro, a efectuar, respectivamente, por
cada um dos sócios, será diferido para o prazo de um ano, a contar
da outorga da escritura pública da constituição da presente socie-
dade.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, a sua representação em juízo e fora dele,
activa ou passivamente, será exercida pelos gerentes que podem ser
pessoas estranhas à sociedade, nomeados em assembleia geral, e com
a remuneração que for deliberada.

§ 1.º Os gerentes nomeados podem ser destituídos em assembleia
geral.

§ 2.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura de um gerente ou de um pro-
curador da sociedade no âmbito do seu mandato.

§ 3.º Os gerentes ficam proibidos de obrigar a sociedade em quais-
quer actos ou contratos que lhe sejam estranhos e, designadamente
em letras de favor, fianças, subfianças ou quaisquer actos semelhan-
tes ou estranhos aos negócios sociais, salvo no caso de deliberação
em contrário, tomada em assembleia geral, pela maioria do capital
social.

§ 4.º Fica desde já nomeado gerente Eduardo Augusto Miranda
Duarte, residente na Rua da Pata, 26, em Cacia, concelho de Aveiro,
Portugal.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global de 600 000 euros.

ARTIGO 6.º

Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade se deles carecer,
nos termos e condições que vierem a ser deliberados pela assembleia
geral.

ARTIGO 7.º

A cessão e a divisão de quotas, no todo ou em parte, a outrem,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios, em pri-
meiro lugar, e a sociedade, em segundo lugar, do direito de preferên-
cia.

§ 1.º Se o direito de preferência for exercido por mais de um sócio,
a parte de cada um será determinada por rateio, tendo, por base, o
valor da quota que cada um dos preferentes tenha no capital da
sociedade.

§ 2.º O pedido de consentimento deve fazer-se por carta registada
com aviso de recepção, mencionando-se nele todas as condições,
designadamente o nome e morada do proposto cessionário, preço e
modo de pagamento, considerando-se deferido se, em contrário, nada
for comunicado ao proposto cedente, no prazo de 60 dias a contar
da recepção do pedido.

ARTIGO 8.º

É permitida a amortização de quotas nos casos de falência, insol-
vência ou interdição do respectivo titular e, ainda, nos casos da quota
ser alvo de penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a
adjudicação ou arrematação judicial, bem como por acordo de todos
os sócios.

§ 1.º A amortização compulsiva não necessita do acordo do res-
pectivo sócio.

§ 2.º A amortização efectiva-se com a outorga da escritura ou
com o depósito bancário, em nome do titular cessante, e cujo valor
é determinado segundo o último balanço legalmente aprovado.

ARTIGO 9.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por meio de
cartas registadas, expedidas aos sócios com a antecedência mínima
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de 15 dias, salvo quando a lei exija ou consinta outros prazos e
formalidades de convocação.

Está conforme.

15 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000025955

ESTRELA AZUL � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2245/
890217; identificação de pessoa colectiva n.º 502108223; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 11/011122.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o capital de
800 000$ para 1 002 410$, realizado por incorporação de reservas
livres, e redenominou o capital, tendo, em consequência, sido alte-
rado o artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada
e pertence uma a cada um dos sócios António Augusto Rodrigues
dos Anjos e Almerinda Rodrigues Onofre dos Anjos.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

16 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000025958

MÁXIMA RIBEIRO & SANTOS � SNACK-BAR
E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3752/
960430; identificação de pessoa colectiva n.º 503645079; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/011122.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o capital de
1 000 000$ para 1 002 410$, realizado por incorporação de pres-
tações suplementares, e redenominou o capital, tendo, em conse-
quência, sido alterado o artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e encontra-se dividido em duas quotas: uma de 4900 euros da
sócia Maria Máxima Martins da Silva, e uma de 100 euros do sócio
António Tavares dos Santos.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral actualizado.

Está conforme.

17 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000025959

MONTEIRO & MARINHEIRO � GABINETE DE ESTÉTICA
E CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4099;
identificação de pessoa colectiva n.º 503983187; data do depó-
sito: 010629.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043021

MAISIS � PROJECTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3474;
identificação de pessoa colectiva n.º 503353426; data do depó-
sito: 010629.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043020

MICROIO � SERVIÇOS DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4427;
identificação de pessoa colectiva n.º 504758454; data do depó-
sito: 010629.

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

14 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043019

SEMELHANTE � COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4765;
identificação de pessoa colectiva n.º 504829610; data do depó-
sito: 010629.

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

14 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043016

FONSECA & MATOS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1158;
identificação de pessoa colectiva n.º 500782369; data do depó-
sito: 010629.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043008

ALBINO VIEIRA, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 377;
identificação de pessoa colectiva n.º 500014035; data do depó-
sito: 010629.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043203

RIAESPAÇO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4319;
identificação de pessoa colectiva n.º 503484709; data do depó-
sito: 010629.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043195

GRACIETE DE PINHO CARVALHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1939;
identificação de pessoa colectiva n.º 501810412; data do depó-
sito: 010727.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 1999.

25 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043190

SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1508;
identificação de pessoa colectiva n.º 501302000; data do depó-
sito: 010720.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 106 � 8 de Maio de 2002 9542-(11)

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043184

SOCARPOR � SOCIEDADE DE CARGAS PORTUÁRIAS
(AVEIRO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1686;
identificação de pessoa colectiva n.º 501481966; data do depó-
sito: 010704.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043175

HENRIQUE RAMOS � FOTÓGRAFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3265;
identificação de pessoa colectiva n.º 503142492; data do depó-
sito: 010703.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043171

PINTURAS AL DE ANTÓNIO LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1824;
identificação de pessoa colectiva n.º 501694501; data do depó-
sito: 010702.

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

27 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043167

ELIMIN � SOCIEDADE COMERCIALIZAÇÃO
DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1656;
identificação de pessoa colectiva n.º 503509485; data do depó-
sito: 010702.

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

27 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043161

LUÍS PAULO MOURA � SERVIÇOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3800;
identificação de pessoa colectiva n.º 503680443; data do depó-
sito: 010702.

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

27 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043157

SALÃO DE CABELEIREIROS AVENIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3891;
identificação de pessoa colectiva n.º 503760730; data do depó-
sito: 010629.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043151

MIKE�S � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4246;
identificação de pessoa colectiva n.º 504130420; data do depó-
sito: 010629.

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

14 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043147

WAVECOM � SOLUÇÕES RÁDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4853;
identificação de pessoa colectiva n.º 504813480; data do depó-
sito: 010629.

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

8 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043003

BRITEL � BRITAS DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 861;
identificação de pessoa colectiva n.º 500048258; data do depó-
sito: 010629.

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

8 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000042999

BRESIMAR � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1562;
identificação de pessoa colectiva n.º 501361715; data do depó-
sito: 010629.

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

8 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000042992

CAPEQ � PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1145;
identificação de pessoa colectiva n.º 500804320; data do depó-
sito: 010629.

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

14 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000042984

AC+COGER � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE COGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2687;
identificação de pessoa colectiva n.º 502539305; data do depó-
sito: 010628.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000042978

ADVENTURE SHCOOL � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4835;
identificação de pessoa colectiva n.º 505006740; data do depó-
sito: 010629.

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

13 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000042974

H. S. 2 � HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3373;
identificação de pessoa colectiva n.º 503236296; data do depó-
sito: 010629.

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

13 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000042970

SARAIVA & IRMÃO � TRAVÕES E EMBRAIAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2200;
identificação de pessoa colectiva n.º 502056274; data do depó-
sito: 010629.

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

13 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000042965

SIGMAGEST � SERVIÇOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4969;
identificação de pessoa colectiva n.º 503531413; data do depó-
sito: 010628.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000042858

OLIVEIRA & IRMÃOS, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4971;
identificação de pessoa colectiva n.º 504971433; data do depó-
sito: 010628.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000042951

JOSÉ A. GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2610;
identificação de pessoa colectiva n.º 502465140; data do depó-
sito: 010629.

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

14 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000042945

RIAQUA � SOCIEDADE AQUÍCOLA DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3000;
identificação de pessoa colectiva n.º 502889217; data do depó-
sito: 010629.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000042940

JARDIM DA MARTINHA � CRECHE
E JARDIM-DE-INFÂNCIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4572;
identificação de pessoa colectiva n.º 504715720; data do depó-
sito: 010629.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000042929

ERNESTO VIEIRA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 301;
identificação de pessoa colectiva n.º 500099073; data do depó-
sito: 010629.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000042920

EUROCLIP � ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2406;
identificação de pessoa colectiva n.º 502271493; data do depó-
sito: 010629.

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

29 de Janeiro de 2002. � O Adjunto Conservadora, (Assinatura ile-
gível.) 3000042915

ESTADO LÍQUIDO, DESPORTOS NÁUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4103;
identificação de pessoa colectiva n.º 503983101; data do depó-
sito: 010629.

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

29 de Janeiro de 2002. � O Adjunto Conservadora (Assinatura ile-
gível.) 3000042909

INERTE � EDIFICAÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3774/
960605; identificação de pessoa colectiva n.º 503658820; data do
depósito: 010629.

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

15 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043199

REPÚBLICA DO FITNESS � SOCIEDADE GESTORA
DE GINÁSIOS E ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4891;
identificação de pessoa colectiva n.º 505087057; data do depó-
sito: 010629.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2000.

14 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043194

BACOL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3382;
identificação de pessoa colectiva n.º 503254975; data do depó-
sito: 010629.

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

14 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043192

CONSMAVE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2076;
identificação de pessoa colectiva n.º 501946098; data do depó-
sito: 010629.

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

14 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043191

PORCELANAS DOS VALINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3878;
identificação de pessoa colectiva n.º 503760536; data do depó-
sito: 010629.

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

14 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043187

REBOQUES E TRANSPORTES MARÍTIMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 201;
identificação de pessoa colectiva n.º 500553491; data do depó-
sito: 010629.

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

14 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043180

RESIVOUGA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4986;
identificação de pessoa colectiva n.º 505193485; data do depó-
sito: 010629.

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

14 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043176

RIS 2048 � SISTEMAS INFORMÁTICOS
E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4967;
identificação de pessoa colectiva n.º 504904493; data do depó-
sito: 010629.

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

13 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043172

CALIDA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2998;
identificação de pessoa colectiva n.º 502889098; data do depó-
sito: 010629.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043165

SEVERIM DUARTE � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4656;
identificação de pessoa colectiva n.º 504375590; data do depó-
sito: 010629.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043160

SÓ DANÇA � ESCOLA DE BAILADO CLÁSSICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4911;
identificação de pessoa colectiva n.º 505061635; data do depó-
sito: 010629.

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

8 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 3000043158

SAVECOL � SOCIEDADE AVEIRENSE
DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 638;
identificação de pessoa colectiva n.º 500242925; data do depó-
sito: 290601.

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

29 de Janeiro de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 3000043155

FLUIDIGÁS � INSTALAÇÕES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3710;
identificação de pessoa colectiva n.º 503584720; data do depó-
sito: 290601.

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

22 de Janeiro de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 3000043152

ESTRELA DO NORTE � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3305;
identificação de pessoa colectiva n.º 503180459; data do depó-
sito: 290601.

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

22 de Janeiro de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 3000043149
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WINPEGASUS � INFORMÁTICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4435;
identificação de pessoa colectiva n.º 504385046; data do depó-
sito: 290601.

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

22 de Janeiro de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 3000043144

COZIGESTE � FABRICO DE COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4233;
identificação de pessoa colectiva n.º 504120573; data do depó-
sito: 290601.

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

22 de Janeiro de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 3000043140

ELECTROGESTO � COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2753;
identificação de pessoa colectiva n.º 502633352; data do depó-
sito: 290601.

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

22 de Janeiro de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 3000043134

SEVERIM DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 728;
identificação de pessoa colectiva n.º 500246912; data do depó-
sito: 290601.

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

22 de Janeiro de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 3000043132

SINDUFLEX � COMERCIALIZAÇÃO DE CONTENTORES
E SISTEMAS INDUSTRIAIS FLEXÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3074;
identificação de pessoa colectiva n.º 502972114; data do depó-
sito: 290601.

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

22 de Janeiro de 2002. � O Adjunto da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 3000043128

SANTA MARIA DA FEIRA

CONTABILIDADES GUTIERREZ PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6502/000713; identificação de pessoa colectiva
n.º 505044650.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 3000043515

CHAPEUROPA � IMPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de Tomás Ribeiro, Arrifana, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4576/960105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503576808; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
61/980428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas, relativas, ao exercício do ano de 1997.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043511

M. F. MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5560/980522; identificação de pessoa colectiva
n.º 504219090; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
18/990429.

Certifico que, pela apresentação supra-indicada, foram deposita-
dos na pasta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à
prestação de contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 3000043508

ORGANSEDA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5713/981001; identificação de pessoa colectiva
n.º 504475657; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
7/990331.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço de ca-
pital para 5 000 000$, sendo o aumento de 2 000 000$, reali-
zado em dinheiro e subscrito pelas sócias, para reforço das suas
quotas, da seguinte forma: Maria da Conceição Resende Santos
Alves, com 2 250 000$, e Arlete Maria Teixeira da Costa, com
250 000$, e alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º,
cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, divide-se em duas quotas, sendo: uma do valor nominal
de 3 500 000$, pertencente à sócia Maria da Conceição Resende
Santos Alves, e outra de 1 500 000$, pertencente à sócia Arlete
Maria Teixeira da Costa.

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

Conferida, está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira San-
tos. 3000043503

PAIS DIAS & C.A, L.DA

Sede: Rua da Escola, 101, Tarei, Souto, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4117/940531; identificação de pessoa colectiva
n.º 503272361; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
44/011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi refor-
çado o capital social para 1 002 410$, sendo o aumento de 2410$,
realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção e em re-
forço das suas quotas, redenominação do capital social para euros, e
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foi alterada a redacção do artigo 3.º do pacto social, o qual passou
a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e é dividido em duas quotas iguais, pertencendo uma a cada um
dos sócios José Pinto Rodrigues Dias e Maria Idalina Pais dos Reis
Dias.

Foi ainda depositado na respectiva pasta o texto actualizado do
pacto social.

Conferida, está conforme.

8 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043500

CORTIÇAS CARNEIRO, L.DA

Sede: Ferradal, Fiães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2698/890317; identificação de pessoa colectiva
n.º 502130695; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
21/980930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1997.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043493

CONSTRUÇÕES J. SERRALVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2909/891207; identificação de pessoa colectiva
n.º 502261412.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

4 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos San-
tos. 3000043486

SALVIANO ALVES FERREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1157/761027; identificação de pessoa colectiva
n.º 500621462.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

4 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos San-
tos. 3000043479

STANIMIROV CORK INDUSTRY, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3867/930827; identificação de pessoa colectiva
n.º 503054372.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043472

ARSANI � AMORIM & REIS, SANITÁRIOS, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3547/920701; identificação de pessoa colectiva
n.º 502800429; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
17/980930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 1997.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043466

CAFÉ GRILO, L.DA

Sede: Corga, Lobão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2181/861022; identificação de pessoa colectiva
n.º 501735097; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
52/980730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 1997.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043462

DOMCORK � COMÉRCIO DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4660/960320; identificação de pessoa colectiva
n.º 503637980; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
4/980729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

7 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 3000043457

RELU � CORTE E COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Rua do Centro Social, Souto, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4539/951117; identificação de pessoa colectiva
n.º 503554960; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
21/011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital social para 1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na proporção e em
reforço das suas quotas e redenominação do capital social para euros,
e foi alterada a redacção do artigo 3.º do pacto social, o qual passou
a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e por in-
corporação de reforço nos valores constantes da escrituração so-
cial, é de 5000 euros e corresponde à soma das duas quotas, sendo:
uma do valor de 4500 euros, pertencente ao sócio Manuel Pereira
dos Reis, e uma outra quota no valor de 500 euros, pertencente à
sócia Lucinda Maria Durães Ferreira Reis.

Foi ainda depositado na respectiva pasta o texto actualizado do
pacto social.

Conferida, está conforme.

6 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043451
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GADOJUCA � VILAR & MAGALHÃES, L.DA

Sede: Souto Redondo, São João de Ver, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3591/920924; identificação de pessoa colectiva
n.º 502846674; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
25/011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital social para 1 002 410$, sendo o aumento de 2410$, rea-
lizado por incorporação de reservas, redenominado o capital social
para euros, e foi alterada a redacção do artigo 3.º do pacto social, o
qual passou a ser a seguinte:

3.º

§ 1.º O capital social, integralmente realizado em dinheiro e ou-
tros valores, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500
euros, sendo uma de cada um dos sócios José Magalhães Vilar e Maria
Rosa Pinto de Magalhães.

§ 2.º Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios até
ao montante igual ao do capital social, ao tempo.

Foi ainda depositado na respectiva pasta o texto actualizado do
pacto social.

Conferida, está conforme.

7 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043444

GADOJUCA � VILAR & MAGALHÃES, L.DA

Sede: Souto Redondo, São João de Ver, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3591/920924; identificação de pessoa colectiva
n.º 502846674; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
167/980730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 1997.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043432

CORTICEIRA FONTES DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2866/891003; identificação de pessoa colectiva
n.º 502230339; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
11/011213.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi reforçado o capital social para
1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$, realizado em dinheiro,
redenominação do capital para euros, e alteração do contrato, quanto
ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em três quotas: uma de 4000 euros do sócio Manuel
Fontes de Oliveira, e duas de 500 euros, uma de cada um dos sócios
Marisa Raquel da Silva Oliveira e Hugo Manuel da Silva Oliveira.

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 3000043428

FRANKLIM CARDOSO DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1821/160383; identificação de pessoa colectiva
n.º 501383980; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
41/971106.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial
do contrato, quanto aos artigos 4.º, 5.º, 6.º, alinea b) do artigo 9.º e
13.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

4.º

O capital social é de 35 000 000$ e corresponde à soma de qua-
tro quotas, sendo: uma de 8 750 000$, pertencente à sócia Maria
Primitiva da Rocha Cardoso Lancha; uma de igual importância,
pertencente à sócia Maria Teresa da Rocha Cardoso; uma de
15 750 000$, pertencente ao sócio Amadeu de Sousa Rodrigues, e
uma de 1 750 000$, pertencente ao sócio Américo Cardoso.

§ único. Todo o capital se acha realizado, nos termos constantes
da respectiva escrituração.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, bem como em quaisquer actos e con-
tratos que envolvam responsabilidade para a sociedade, compete, em
exclusivo, aos sócios Américo Cardoso e Amadeu de Sousa Rodri-
gues, sendo necessária e suficiente a assinatura do gerente Américo
Cardoso, para responsabilizar a sociedade, podendo delegar em qual-
quer dos restantes sócios, ou mesmo a estranhos, poderes para o
substituir ou representar.

§ único. Em prolongamento dos poderes acima referidos, fica a
gerência desde já autorizada a subscrever ou denunciar quaisquer
contratos necessários à prossecução do objecto social, nomeada-
mente contratos de compra e venda de imóveis, viaturas automó-
veis, arrendamento e contratos de leasing.

6.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, são livremente
permitidas entre os sócios, e é proibida a cessão de quotas quanto
feita a terceiros, a não ser que a mesma seja aceite, unanimemente,
pelos sócios não cedentes, os quais, neste caso, terão direito de pre-
ferência na sua aquisição e na proporção das respectivas quotas.

9.º

b) Quando qualquer sócio pretender ceder, a estranhos, a sua quota,
e a cessão não seja autorizada pelos restantes sócios.

13.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, com aviso de recepção e a antecedência mínima de 15 dias,
sempre que a lei não prescreva quaisquer outras formalidades espe-
ciais.

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 3000043422

ALCIDES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2743/890413; identificação de pessoa colectiva
n.º 502143517; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
7/980930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

7 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 3000043416

MILHEIRO DE OLIVEIRA, L.DA

Sede: Sé, São Jorge, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1415/781009; identificação de pessoa colectiva
n.º 500785872; inscrição n.º 12; números e data das apresenta-
ções: 70, 71 e 72/011212.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital social para 15 036 151$, sendo o aumento de 36 151$,
realizado em dinheiro e subscrito em partes iguais pelos sócios em
reforço das suas quotas e redenominação do capital social para euros,
e foi alterada a redacção do artigo 3.º do pacto social, o qual passou
a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 75 000
euros, e acha-se dividido nas cinco seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio
Paulo Alexandre Milheiro de Pinho Gomes de Oliveira;

b) Duas no valor nominal de 1870,49 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Luís Filipe Milheiro de Pinho Gomes de Oliveira
e Cristina Maria Milheiro Gomes de Oliveira, com natureza de bem
próprio;

c) Duas no valor nominal de 23 129,51 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios Luís Filipe Milheiro de Pinho Gomes de Oli-
veira e Cristina Maria Milheiro Gomes de Oliveira, com natureza de
bem comum do casal.

Foi ainda depositado na respectiva pasta o texto actualizado do
pacto social.

Conferida, está conforme.

6 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043412

A. M. & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5552/980519; identificação de pessoa colectiva
n.º 504218123; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
8/990520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

5 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 3000043411

FLÁVIO DA ROCHA MOREIRA & IRMÃOS, L.DA

Sede: Mirante, Canedo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1921/840914; identificação de pessoa colectiva
n.º 501496688; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
8/990203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterada a
redacção dos artigos 3.º e 5.º do pacto social, os quais passaram a
ser a seguinte:

3.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis,
urbanização e loteamentos de terrenos, construção de prédios In-
dustriais e habitacionais para revenda, arrendamento, gestão e ad-
ministração de bens imóveis.

5.º

Se a sociedade disso tiver necessidade e tal seja deliberado por
unanimidade, em assembleia geral, aos sócios poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante de 30 000 000$,
a efectuar em prazo não inferior a 60 dias a contar da data da de-
liberação.

Foi ainda depositado na respectiva pasta o texto actualizado do
pacto social.

Conferida, está conforme.

5 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043397

FLÁVIO DA ROCHA MOREIRA & IRMÃOS, L.DA

Sede: Mirante, Canedo, Santa Maria da Feira 

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1921/840914; identificação de pessoa colectiva

n.º 501496688; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
14/980721.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 1997.

Conferida, está conforme.

4 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043393

LAVANDARIA RAMOS & CARDOSO, L.DA

Sede: Centro Comercial E. Leclerc, loja 9, Rua do 5 de Outubro,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6277/000128; identificação de pessoa colectiva
n.º 504134302; inscrição n.º 17; número e data da apresentação:
7/011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial foi reforçado para 1 002 410$, sendo o aumento de 402 410$,
realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em reforço e na pro-
porção das quotas, redenominação do capital social para euros, e foi
alterada a redacção do artigo 4.º do pacto social, o qual passou a ser
a seguinte:

4.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas de 2500
euros, pertencentes a Maria Lurdes Soares Fernandes e a Maria de
Lurdes Lopes Moreira.

Foi ainda depositado na respectiva pasta o texto actualizado do
pacto social.

Conferida, está conforme.

20 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043389

CONDENÇA � COMÉRCIO CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5681/980826; identificação de pessoa colectiva
n.º 504251252; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
7/981116.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi reforçado o capital social para
2 000 000$, sendo o aumento de 1 600 000$, realizado em dinheiro,
e, consequente alteração do pacto, quanto ao artigo 4.º, cuja redac-
ção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, dividido em duas quotas de 1 000 000$ cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios José Peixoto Moreira e Maria
Augusta Fernandes Gomes Moreira.

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 3000043379

PADARIA PASTELARIA MOREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4939/961220; identificação de pessoa colectiva
n.º 503788880.

Certifico que, em 28 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000043373
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BERNARDINO PAIS, CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2774/890601; identificação de pessoa colectiva
n.º 502168501.

Certifico que, em 28 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000043370

PELVERDE � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4439/950627; identificação de pessoa colectiva
n.º 503591157.

Certifico que, em 28 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000043363

GOMES DA SILVA & CARDOSO � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5979/990518; identificação de pessoa colectiva
n.º 504698060.

Certifico que, em 28 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000043357

FILSOUSA � ARTIGOS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4611/960202; identificação de pessoa colectiva
n.º 503591319.

Certifico que, em 28 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000043350

FEIRA � ATELIER GABINETE ARQUITECTURA,
ENGENHARIA E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3716/930215; identificação de pessoa colectiva
n.º 502933348.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043311

MANUEL DUARTE AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1826/830329; identificação de pessoa colectiva
n.º 501361860.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043299

CLIDE � CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3293/901127; identificação de pessoa colectiva
n.º 502526068.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043286

BENTO & SANTOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6409/000503; identificação de pessoa colectiva
n.º 504922149.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043278

ADELINO & PAULO SILVA � COMÉRCIO
DE SUCATAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6279/000131; identificação de pessoa colectiva
n.º 504702343.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043273

SOARES & MOREIRA � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5974/990514; identificação de pessoa colectiva
n.º 504432710.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043258

CORREIO DA FEIRA � IMPRESSÃO DO JORNAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2947/900202; identificação de pessoa colectiva
n.º 502285605.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043251
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SERRALHARIA MECÂNICA OLIVEIRA
& CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4766/960716; identificação de pessoa colectiva
n.º 503695700.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043245

ISELCOR � SOCIEDADE DE CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3264/910605; identificação de pessoa colectiva
n.º 502568011.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043240

AMORIM � ISOLAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3604/921012; identificação de pessoa colectiva
n.º 502863145.

Certifico que, em 28 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000043227

MIRANDA, SOUSA & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2234/870211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501780173.

Certifico que, em 28 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000043224

SOCIEDADE DE TURISMO DE SANTA MARIA DA FEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5379/980202; identificação de pessoa colectiva
n.º 504134353.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043222

PRESDOURO � PRÉ-ESFORÇADOS BEIRA DOURO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2218/870122; identificação de pessoa colectiva
n.º 500878412.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043219

SONO LINDO � LINGERIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3978/940113; identificação de pessoa colectiva
n.º 503126080.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043216

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
AZEVEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2862/890926; identificação de pessoa colectiva
n.º 502223413.

Certifico que, em 28 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000043212

A. FONTES SANTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1051/750814; identificação de pessoa colectiva
n.º 500314802.

Certifico que, em 28 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

9 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva Frei-
tas. 3000043207

ARMANDO AMORIM SOARES � CONSULTORES
PARA OS NEGÓCIOS E A GESTÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4360/950321; identificação de pessoa colectiva
n.º 503411140.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043201

ROGÉRIO LEAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2431/880330; identificação de pessoa colectiva
n.º 501960295.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043189
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MATADOURO E SALSICHARIA PETIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2354/880113; identificação de pessoa colectiva
n.º 501920684.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043185

F. F. N. � RESTAURANTE, CAFÉ E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4423/950608; identificação de pessoa colectiva
n.º 503556181.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043178

POLICLÍNICA SÃO TIAGO DE LOBÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4765/960715; identificação de pessoa colectiva
n.º 503697451.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043173

PATRÍCIO PINTO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4978/970204; identificação de pessoa colectiva
n.º 503843261.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000043170

JERLEO � COMÉRCIO DE CALÇADO
E COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6278/000131; identificação de pessoa colectiva
n.º 504763083.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000043169

FERRAGENS CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3365/911212; identificação de pessoa colectiva
n.º 502666790.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000043164

ESCRITOS � IMOBILIÁRIA E ACTIVIDADES MÉDICAS
DE SANTA MARIA DA FEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4980/970205; identificação de pessoa colectiva
n.º 503842044.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000043153

COMÉRCIO DE UTILIDADES SEM FRONTEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3626/921030; identificação de pessoa colectiva
n.º 502940921.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

9 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva Frei-
tas. 3000043148

CAL DAS EIRAS � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6049/990726; identificação de pessoa colectiva
n.º 504429043.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 3000043142

PEDRA-À-VISTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6678/011112; identificação de pessoa colectiva
n.º 505279320.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 3000043138

EDUARDO CAVACO � INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6044/990722; identificação de pessoa colectiva
n.º 504429035.
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Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 3000043133

SINISCAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, PEÇAS
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6475/000616; identificação de pessoa colectiva
n.º 504895656.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 3000043129

LOUROSACAR � COMÉRCIO AUTOMÓVEIS
E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6296/000207; identificação de pessoa colectiva
n.º 504606085.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 3000043125

MOISÉS ALVES DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 796/700515; identificação de pessoa colectiva
n.º 500499551.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

21 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos
Santos. 3000043124

PRO-HORIZONTAL � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2254/870317; identificação de pessoa colectiva
n.º 501797092.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário da Silva
Freitas. 3000043120

FERREIRA DE PAIVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6057/990730; identificação de pessoa colectiva
n.º 504776797.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043104

J. TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2993/900306; identificação de pessoa colectiva
n.º 502305894; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
2/990408.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi reforçado o capital social para
150 000 000$, sendo o aumento de 100 000 000$, realizado em
dinheiro, e consequente alteração do pacto, quanto ao artigo 3.º,
cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 000$, dividido em duas quotas de 75 000 000$ cada, per-
tencentes aos sócios Joaquim Tavares de Almeida e Laura Brandão
Maia.

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 3000043544

ROLINA � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2477/890929; identificação de pessoa colectiva
n.º 501986820; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
6/980717.

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

Conferida, está conforme o original.

11 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos .3000043540

LUÍS NUNES DA SILVA, L.DA

Sede: Travanca de Cima, Travanca, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2979/900223; identificação de pessoa colectiva
n.º 502303883; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
63/980428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1997.

Conferida, está conforme.

14 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043534

OLITAVA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Bargo, 26, Sanguedo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5682/980827; identificação de pessoa colectiva
n.º 504251554; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
201/990430.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

14 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043529

JOTA EFE � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2824/040889; identificação de pessoa colectiva
n.º 502205130; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
18/980929.

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria Correia
Bastos. 3000043524

RARO � INDÚSTRIA E COMERCIALIZAÇÃO
DE CORTIÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 285/431210; identificação de pessoa colectiva
n.º 500236640.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043521

COMMAND.COM � HARDWARE E SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5647/980429; identificação de pessoa colectiva
n.º 504250280.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043517

PORTAL DO SOL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
AMORIM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2878/891024; identificação de pessoa colectiva
n.º 500220867.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043513

ZAQUICORK � CORTIÇAS, L.DA

Sede: Rua 1, 1360, Zona Industrial do Casalinho, Lourosa,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2850/890912; identificação de pessoa colectiva
n.º 502216883; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
6/011217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital social para 10 024 100$, sendo o aumento de 9 024 100$,
realizado da seguinte forma: 1 024 100$, por incorporação de re-
sultados transitados; 2 000 000$, por incorporação de reservas, e
6 000 000$, por incorporação de prestações suplementares, subscrito
pelos sócios em reforço e na proporção das suas quotas, e foi alte-
rada a redacção dos artigos 1.º e 3.º do pacto social, que passou a ser
a seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma ZAQUICORK � Cortiças, L.da, e tem
a sua sede na Rua 1, 1360, Zona Industrial do Casalinho, da fregue-
sia de Lourosa, do concelho de Santa Maria da Feira, e durará por
tempo indeterminado.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros, dividido em três quotas: uma de 25 000 euros, pertencente ao
sócio Manuel Quintino Pereira da Silva, e duas quotas iguais de
12 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Bruno
Zacarias Tavares Pereira da Silva e João Pedro Tavares Pereira da
Silva.

Foi ainda depositado na respectiva pasta o texto actualizado do
pacto social.

Conferida, está conforme.

12 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 3000043510

GEOMETRIA � BAR DE FERREIRA DA SILVA
& PAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3576/920825; identificação de pessoa colectiva
n.º 502824859.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043507

STAND DEZASSETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3695/930121; identificação de pessoa colectiva
n.º 502959657.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043498

STAND DEZASSETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3695/930121; identificação de pessoa colectiva
n.º 502959657.

Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043501

ERNESTO FRANCISCO COELHO, SUCESSOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1230/770628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500642290.
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Certifico que, em 29 de Junho de 2001, na pasta da sociedade em
epígrafe, foram depositados os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Albano Dias dos Santos. 3000043494

BRAGA

BRAGA

FRINECA � MÁQUINAS E ACESSÓRIOS
PARA FRIGORÍFICOS E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Travessa de Gabriel Pereira de Castro, 18, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2557/
880104; identificação de pessoa colectiva n.º 501915338; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 31/011023.

Certifico que a sociedade em epígrafe, reforçou o capital e alte-
rou o contrato, tendo sido a subscrição de 3 200 000$, por incor-
poração de reservas livres, e reforçou o capital de 800 000$ para
4 000 000$, alterando o pacto, quanto aos artigos 1.º, 3.º e § 1.º o
do artigo 7.º, os quais ficam com o seguinte teor:

1.º

A sociedade adopta a firma FRINECA � Máquinas e Acessórios
para Frigoríficos e Electrodomésticos, L.da, e tem a sua sede na Rua
do Padre António Vieira, 112, rés-do-chão, freguesia de Braga (São
Vítor), da cidade de Braga.

§ único. Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá
transferir para outro local a sua sede social dentro do mesmo con-
celho ou concelhos limítrofes.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 4 000 000$ e está
dividido em duas quotas: uma de 3 000 000$, pertencente ao sócio
Manuel José Carneiro Martins, e outra de 1 000 000$, pertencente
á sócia Maria da Conceição Carneiro Lima Martins.

7.º

A administração da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, e a sua
representação em juízo ou fora dele, activa e passivamente, ficam a
cargo de ambos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

§ 1.º Para que a sociedade fique obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000011543

AQUECITUBO � CANALIZAÇÕES E AQUECIMENTO, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos (São Martinho), Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7990/
011206; identificação de pessoa colectiva n.º 502783826; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 41/011206.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou o contrato, alte-
rando o pacto, quanto ao corpo do artigo 1.º ficando com o se-
guinte teor:

1.º

A sociedade adopta a firma AQUECITUBO � Canalizações e
Aquecimento, L.da, e tem a sua sede no lugar do Vale, Parque Indus-
trial de Adaúfe, lote 16, da freguesia de Adaúfe, do concelho de Braga.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
mudar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000061992

VILA NOVA DE FAMALICÃO

CONSTRUÇÕES ADÃO CARNEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6359/011206; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 1/011206.

Certifico que entre Adão Manuel Fernandes Carneiro, casado na
comunhão de adquiridos com Maria do Céu Rodrigues Barbosa Car-
neiro, e Fábio José Barbosa Carneiro, solteiro, menor, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Adão Carneiro & C.ª,
L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua do Largo, 200, freguesia de Carreira,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como es-
tabelecer sucursais, filiais ou quaisquer outras formas de representa-
ção, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
representado por duas quotas: uma de 4900 euros, pertencente ao
sócio Adão Manuel Fernandes Carneiro e outra de 100 euros, per-
tencente ao sócios Fábio José Barbosa Carneiro.

5.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a ces-
são a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a
esta, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, o direito de preferência na aquisição.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete a um ou mais gerentes a designar em assembleia
geral.

2 � Fica, desde já designado gerente o sócio Adão Manuel Fer-
nandes Carneiro.

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

7.º

1 � A sociedade, poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, a quota seja objecto de arresto, arrolamento ou outra

forma de apreensão, seja em processo judicial, administrativo ou
fiscal;

c) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens,
a respectiva quota não ficar a pertencer inteiramente ao sócio;

d) Quando ocorra falência do sócio titular;
e) Quando houver exclusão do sócio por motivos legais.
2 � O valor da amortização da quota é o que lhe corresponder

segundo o último balanço aprovado.

8.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a partici-
pação da sociedade em sociedades de responsabilidade limitada, com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por lei
especial e em agrupamentos complementares de empresas.

Conferi e está conforme.

29 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 1000025903
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BERTIAG � ACTIVIDADES EDUCATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6365/011207; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 32/011207.

Certifico que entre José Avelino da Silva Gonçalves, casado com
Maria Berta da Silva Campos Gonçalves sob o regime da comunhão de
adquiridos, e a referida Maria Berta da Silva Campos Gonçalves, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma BERTIAG � Actividades Educativas,
L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de S. Fargeau de Ponthierry, 189,
1.º bloco, loja 2, freguesia de Calendário, concelho de Vila Nova de
Famalicão.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, bem como estabelecer sucursais, filiais ou outras
formas de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto as actividades de ensino e de forma-
ção pré-escolar e de ocupação de tempos livres e outras actividades
educativas similares.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia
geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Avelino da Silva
Gonçalves.

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

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime, presta-
ções suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros.

7.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a ces-
são a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a
esta, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aos sócios não ceden-
tes, o direito de preferência na aquisição.

8.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de efectuadas as
amortizações, reintegrações, provisões e encargos, terão o destino
que lhes for dado em assembleia geral, com respeito pela reserva
legal.

Conferi e está conforme.

26 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 1000025906

CONSTRUÇÕES JORGE AMÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6323/011114; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 28/011114.

Certifico que entre Jorge Américo Cunha Pereira, casado sob o
regime da comunhão de adquiridos com Ana Maria Silva Carvalho,
e a referida Ana Maria Silva Carvalho, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Jorge Amério, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Nossa Senhora da Conceição, 9, Salgueirinhos,
freguesia de Ribeirão, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas de representação.

2.º

O objecto social consiste na construção de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, uma de cada um dos sócios.

4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios. No caso
de cessão, a estranhos, os sócios terão sempre direito de preferên-
cia.

5.º

A gerência da sociedade. dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos
os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, bastando a assina-
tura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda
de bens móveis ou imóveis e celebrar contratos de locação finan-
ceira.

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante global de 50 000 euros.

7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios, com antecedência mínima de 20 dias.

Conferi e está conforme.

29 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000025908

ALMEIDA & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2388/890911; identificação de pessoa colectiva
n.º 502217120; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
20/010920.

Certifico que foi deliberado o aumento de capital do montante de
602 410$, realizado em dinheiro e subscrito por ambos os sócios na
proporção das suas quotas, e a alteração parcial do pacto, consis-
tente na modificação do artigo 3.º, ficando a constar.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António Manuel Machado da Costa, com uma quota de 2500

euros;
2) Maria de Jesus Almeida Pereira, com uma quota de 2500 euros.

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

Conferi e está conforme.

13 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 3000043547

JOSÉ & MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2308/890411; identificação de pessoa colectiva
n.º 502086769; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
19/010920.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberam au-
mentar o capital, do montante de 2410$, realizado em dinheiro,
subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas, e alteração parcial
do pacto, consistente na modificação do artigo 2.º, ficando a cons-
tar.
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Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Carlos da Silva Marinho, com uma quota de 4000 euros;
2) Cristiana Manuela Nogueira Marinho, com uma quota de 1000

euros.

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

Conferi e está conforme.

13 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 3000043543

MACHADO & OLIVEIRA � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3674/950112; identificação de pessoa colectiva
n.º 503341800; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
15/010920.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberam
aumentar o capital, do montante de 2410$, realizado em dinheiro,
subscrito por Luís Carlos Gonçalves Machado, com 1928$, e Maria
Estela Sousa Martins de Oliveira Machado, com 482$, e alteração
parcial do pacto, com redenominação consistente na modificação
do artigo 3.º, ficando a contar.

Capital: 5000 euros.
Sócios e respectivas quotas:
1) Luís Carlos Gonçalves Machado, com uma quota de 4000 euros;
2) Maria Estela Sousa Martins de Oliveira Machado, com uma

quota de 1000 euros.

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

Conferi e está conforme.

11 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 3000043539

RENATO & SILVA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5258/000321; identificação de pessoa colectiva
n.º 504903241; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
of. 29/010927.

Certifico que Renato Paulo da Silva Gonçalves, casado na comu-
nhão de adquiridos com Susana Augusta da Silva Marques, autorizou,
em 25 de Maio de 2001, que o seu nome «Renato», continue a fi-
gurar na firma.

Mais certifico que, pela inscrição 7, of. apresentação n.º 31/
010927.

Susana Augusta da Silva Marques Gonçalves, casada na comunhão
de adquiridos com Renato Paulo da Silva Gonçalves, autorizou, em
25 de Maio de 2001, que o seu apelido «Silva», continue a figurar
na firma.

Certifica ainda que, pela inscrição 8, apresentação n.º 32/010927.
Os sócios da sociedade acima referida deliberam:
a) Aumentar o capital social de 10 000 euros para 25 000 euros,

sendo o aumento de 15 000 euros, todo ele realizado em dinheiro e
subscrito da seguinte forma: a sócia Maria Armanda, reforça a sua
quota de 6000 euros com a quantia de 9000 euros, ficando assim,
com uma só quota do valor nominal de 15 000. O sócio Carlos Fi-
lipe, reforça a sua quota de 4000 euros com a quantia de 6000 euros,
ficando assim, com uma só quota do valor nominal de 10 000 euros;

b) Alterar no pacto social o n.º 1 do artigo 3.º e os n.os 1 e 2 do
artigo 5 os quais passam a ter a seguinte nova redacção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal
de 15 000 euros, pertencente à sócia Maria Armanda Rodrigues da
Silva, e outra do valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao
sócio Carlos Filipe de Sá Osório.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e direcção da sociedade, dispensada de caução e
remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral,

pertence ao sócio Carlos Filipe de Sá Osório, desde já nomeado
gerente, podendo ainda ser nomeados gerentes pessoas estranhas à
sociedade.

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

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 3000043533

CROMO � ESTAMPARIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2835/911022; identificação de pessoa colectiva
n.º 502635533; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/010928.

Certifico que foi deliberado alterar o contrato social, quanto ao
artigo 3.º e corpo do artigo 5.º e seu § 1.º, nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
84 795,64 euros, representado por cinco quotas: uma do valor no-
minal de 12 469,95 euros e outra do valor nominal de 29 927,87
euros, pertencentes ao sócio Ulisses Álvaro Monteiro de Carvalho;
uma do valor nominal de 21 198,91 euros, pertencente ao sócio
Wilhelmus Joseph Karel Van Hinsberg; uma do valor nominal de
16 960 euros, pertencente ao sócio Henrique Gonçalves Brandão, e
outra do valor nominal de 4238,91 euros, pertencente ao sócio
Henrique Nélson Lima Brandão.

ARTIGO 5.º

A gerência, administração e direcção da sociedade compete a to-
dos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada, em
todos os seus actos, contratos ou documentos de responsabilidade,
são necessárias e obrigatórias as assinaturas de dois gerentes, desde
que não sejam as dos gerentes Henrique Gonçalves Brandão e Hen-
rique Nélson Lima Brandão, em conjunto.

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

Conferi e está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 3000043525

PROCUIDA � ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5670/001117; identificação de pessoa colectiva
n.º 505027887; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: of. 19/010925

Certifico que Júlio Manuel Silva Cruz, renunciou as suas funções,
em 13 de Setembro de 2001.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 3, apresentação n.º 20/
010926, foi designada gerente Sónia da Conceição Oliveira Rodri-
gues da Silva, casada.

Data da deliberação: 13 de Setembro de 2001.
Finalmente certifico que, pela inscrição 4, apresentação n.º 21/

010926, foi alterado parcialmente ao pacto social da referida socie-
dade, consistente na modificação do n.º 2 do artigo 4.º, ficando a
constar:.

Forma de obrigar: pela intervenção de um gerente.

Conferi e está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 3000043522

MINHOMÉDIA � PRODUÇÕES MULTIMÉDIA DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4618/980507; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504154702; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
23/011011.

Certifico que foi deliberado:
a) Aumentar o capital social de 1 000 000$ para 4 510 845$,

sendo o aumento de 3 510 845$, todo ele realizado em dinheiro e
já entrado na caixa social e subscrito do seguinte modo:

O sócio José Miguel, reforça a sua quota de 600 000$, com a quan-
tia de 2 106 507$, ficando assim, com uma só quota de valor nomi-
nal de 2 706 507$. O sócio Luís António, reforça a sua quota de
400 000$, com a quantia de 1 404 338$, ficando assim, com uma
só quota de valor nominal de 1 804 338$;

b) Alterar o artigo 3.º do pacto social, o qual passa a ter a redac-
ção seguinte:

3.º

O capital social é de 4 510 845$, dividido em duas quotas: uma
do valor nominal de 2 706 507$, pertencente ao sócio José Miguel
da Costa Matos, e uma de valor nominal de 1 804 338$, perten-
cente ao sócio Luís António da Silva Alves.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 4, apresentação n.º 25/
011011, foi deliberado transformar a sociedade em sociedade
unipessoal por quotas, reformulando integralmente o seu pacto so-
cial, o qual passa a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma MINHOMÉDIA � Produções
Multimédia do Minho, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Luís Barroso, edifício Sagres, 1.º, escritório 3, da freguesia e conce-
lho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede da
sociedade ser mudada para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais fi-
liais, agências ou quaisquer outras formas de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a produção de títulos em suporte
digital com formato multimédia. Produção de base de dados
multimédia. Comercialização de títulos multimédia em suporte digi-
tal. Serviços de consultoria em tecnologias de informação. Publici-
dade em formato multimédia digital.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 22 500
euros e está representado por uma só quota, pertencente ao seu só-
cio.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, pertence ao sócio Luís António
Silva Alves, que desde já fica nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

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

5.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
capital até ao montante de 200 000 euros.

6.º

As assembleias gerais serão presididas pelo sócio único que se vin-
culará pelas deliberações que vierem a ser tomadas.

7.º

O sócio único está autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que devem servir a prossecução do objecto social.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

22 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 3000043509

SOCOCEDUS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS
DE CEIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4805/981103; identificação de pessoa colectiva
n.º 504275984; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 9/011017.

Certifico que Maria Laurinda Faria da Silva Pereira, cessou as suas
funções, por renúncia, em 1 de Setembro de 2001.

Conferi e está conforme.

24 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 3000043504

IMOBILIÁRIA JÚLIO & CARLOS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4805/981103; identificação de pessoa colectiva
n.º 504275984; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 9/011017.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida, deliberam
aumentar o capital da dita sociedade para 1 002 410$, sendo o va-
lor do aumento de 602 410$, realizado na modalidade de novas
entradas em dinheiro e subscrito pelos sócios da seguinte forma:

a) O sócio Júlio Manuel, reforça a sua quota com a quantia de
201 205$, ficando a deter uma quota do valor nominal de 501 205$,
e o sócio Carlos Alberto Faria de Castro, reforça a sua quota com a
quantia de 401 205$, ficando a deter uma quota do valor nominal
de 501 205$.

b) Alterar a denominação do capital social para euros;
c) Alterar o contrato social, no que concerne ao artigo 3.º,

aditando um novo artigo que passará a ser o artigo 6.º, disposições
que passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, propor-
cionais às quotas dos sócios até ao montante de 25 000 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

19 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043484

URBIÁRVORES � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2609/901119; identificação de pessoa colectiva
n.º 502458933; data da apresentação: 21 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043478

RODRIGO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2077/880524; identificação de pessoa colectiva
n.º 501987827; data da apresentação: 21 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043471
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ÁLVARO BEZERRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 12/420515; identificação de pessoa colectiva
n.º 500017816; data da apresentação: 21 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043464

ABÍLIO DA COSTA ARAÚJO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 365/670509; identificação de pessoa colectiva
n.º 500006520; data da apresentação: 21 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043460

OLIVEIRA & SOBRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1409/820920; identificação de pessoa colectiva
n.º 501332979; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 8/011015.

Certifico que a sede é na Avenida de Albano Valente Compadre,
946, freguesia de Pousada de Saramagos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 3000043454

MABERA � ACABAMENTOS TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 977/790917; identificação de pessoa colectiva
n.º 500389217; data da apresentação: 17 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 1999.

Conferi e está conforme.

12 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 3000043437

N. CARVALHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1541/840615; identificação de pessoa colectiva
n.º 500893721; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
6/011019.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Aumento do capital social da aludida sociedade para 20 048 200$,

por incorporação de reservas livres, no valor de 48 200$ a distri-
buir por todos os accionistas na proporção das respectivas acções,
redenomina-o para euros e atribui a cada uma das acções que o in-
tegram o valor de 5 euros, e altera o contrato de sociedade dando
nova redacção ao n.º 1 do artigo 5.º, artigo 10.º, n.º 7 do artigo 11.º,
alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º, eliminando o artigo 20.º, e, conse-
quentemente, alterando a numeração dos seguintes e a redacção do
artigo 21.º (anterior 22.º), nos termos que seguem:

ARTIGO 5.º

Capital social e acções

1 � O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integral-
mente subscrito e realizado em dinheiro e dividido em 20 000 ac-
ções, com valor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 10.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o fiscal único.

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

7 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único
deverão participar nas reuniões da assembleia geral, não tendo di-
reito a voto aqueles que não forem accionistas.

ARTIGO 14.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá:
b) Sempre que o conselho de administração ou o fiscal único jul-

garem conveniente ou quando for requerida por accionistas que re-
presentem, pelo menos, o mínimo de capital social imposto para
esse efeito.

ARTIGO 19.º

Fiscal único

A fiscalização dos negócios sociais é exercida, nos termos da lei,
por um fiscal único, eleito por um período de quatro anos, pela as-
sembleia geral e reelegível uma ou mais vezes.

ARTIGO 21.º

Remunerações dos membros dos órgãos sociais

Os membros da mesa da assembleia geral, os membros do conse-
lho de administração e o fiscal único são remunerados ou não, con-
forme deliberação da assembleia geral.

Arquivo ainda: fotocópia do balanço relativo ao exercício do ano
findo, demonstrativo da existência das mencionadas reservas; foto-
cópia da acta n.º 34 da reunião da assembleia geral que aprovou o
dito balanço, e declarações do conselho de administração e do fiscal
único, de não terem conhecimento de que desde o dia a que se re-
porta o balanço até à presente data haja ocorrido diminuições patri-
moniais que obstém ao aumento de capital aqui operado.

Adverti o outorgante de que deve promover obrigatoriamente e
no prazo de três meses a contar de hoje, na competente
conservatória o registo deste acto.

Esta escritura foi lida ao outorgante e feita a explicação do seu
conteúdo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043425

MANUEL MACHADO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2489/900313; identificação de pessoa colectiva
n.º 502310618; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 12/020304.

Certifico que a sede da sociedade acima referida, é na Avenida do
Marechal Humberto Delgado, 9, edifício Plaza, 1.º, sala 3, desta
cidade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043395

SILVA LOBO � CONFECÇÕES TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2148/880627; identificação de pessoa colectiva
n.º 501999582; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
9/011023.
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Certifico que foi deliberado:
a) Aumentam o capital social para 8 019 280$, sendo o valor do

aumento de 7 019 280$, realizado na modalidade de novas entradas
em dinheiro e subscrito em partes iguais por ambos os sócios, quan-
tias com que reforçam o valor das respectivas quotas;

b) Redenominam o valor das quotas para euros; e
c) Alteram ainda, em consequência, o contrato social, no que con-

cerne ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 000$ euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 20 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

4 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da Concei-
ção Nunes Coelho Lopes. 3000043386

DELOS � FRADELOS, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1786/860807; identificação de pessoa colectiva
n.º 501701729; data da apresentação: 17 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043382

DELCON � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2696/910114; identificação de pessoa colectiva
n.º 502488425; data da apresentação: 17 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043377

HAASE E KUHN PORTUGUESA � AGULHAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1317/820126; identificação de pessoa colectiva
n.º 501228365; data da apresentação: 17 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

12 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043367

ALFAITARIA BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 851/780220; identificação de pessoa colectiva
n.º 500735034; data da apresentação: 17 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

12 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043361

OS EMIGRANTES DE COMBUSTÍVEIS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2047/880126; identificação de pessoa colectiva
n.º 501927689; data da apresentação: 17 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043356

EURICO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 885/780601; identificação de pessoa colectiva
n.º 500772274; data da apresentação: 17 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043346

A. D. C. � MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3402/931001; identificação de pessoa colectiva
n.º 503083534; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 31/011017.

Certifico que mudou a sede para o lugar de Sinçães, Avenida do
Dr. Carlos Bacelar, edifício Atlanta Park, bloco 3, loja 10, rés-do-
-chão, desta cidade.

Conferi e está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 3000043341

CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL
E PREVENTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1568/841114; identificação de pessoa colectiva
n.º 501518266; data da apresentação: 17 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

12 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043332

HEITOR FONSECA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1652/850902; identificação de pessoa colectiva
n.º 501528601; data da apresentação: 17 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

12 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043329

MESQUITA & MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 991/800107; identificação de pessoa colectiva
n.º 500930589; data da apresentação: 17 de Maio de 2001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

12 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043324

FÁBRICA DE BOTÕES ELITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 650/750502; identificação de pessoa colectiva
n.º 500103992; data da apresentação: 17 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

12 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043315

ANTÓNIO DA COSTA VALE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 624/750203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500023565; data da apresentação: 18 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043310

DELVESTE � COMÉRCIO E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2794/910718; identificação de pessoa colectiva
n.º 502594780; data da apresentação: 15 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

9 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043307

CONSTRUÇÕES L. J. M., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4990/990526; identificação de pessoa colectiva
n.º 504471961; data da apresentação: 11 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

9 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043295

CONFECÇÕES LUZ & CÉU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4576/980323; identificação de pessoa colectiva
n.º 504129163; data da apresentação: 11 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

9 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043291

TÁXIS CENTRAIS DE JOANE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 452/690324; identificação de pessoa colectiva
n.º 500906637; data da apresentação: 11 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

9 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043284

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA CABEÇUDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3937/960124; identificação de pessoa colectiva
n.º 503744395; data da apresentação: 10 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

19 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043259

TEXTIFORMA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 3824/980901; identificação de pessoa colectiva
n.º 503499765; data da apresentação: 9 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 1999.

Conferi e está conforme.

9 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043250

INDÚSTRIA TÊXTIL DO AVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 74/490218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500138265; data da apresentação: 3 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

9 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043231

ESCOLINHA DE FAMALICÃO � CENTRO DE EDUCAÇÃO
E ENSINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1753/860522; data da apresentação: 18 de Maio de
2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043217

CLÍNICA SOBREIRO GROSSO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5586/000731; data da apresentação: 18 de Maio de
2001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043208

ARMINDO LACERDA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 907/780829; identificação de pessoa colectiva
n.º 500780927; data da apresentação: 18 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043205

CRISTAL ARTE � ADORNOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2241/890104; identificação de pessoa colectiva
n.º 502086319; data da apresentação: 18 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043200

FÁBRICA DE BOTÕES NOVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 669/750616; identificação de pessoa colectiva
n.º 500104999; data da apresentação: 18 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043196

LUÍS CARVALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 547/721018; identificação de pessoa colectiva
n.º 500169977; data da apresentação: 18 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

13 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043182

POLIMAC � POLÍMEROS E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5250/000309; identificação de pessoa colectiva
n.º 501999213; data da apresentação: 2 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

9 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043159

POLIMAC � MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5251/000309; identificação de pessoa colectiva
n.º 502515872; data da apresentação: 2 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

9 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043156

PLASTIBAG � MÁQUINAS PARA EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4523/980212; identificação de pessoa colectiva
n.º 504237896; data da apresentação: 2 de Maio de 2001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas relativas ao ano de 2000.

Conferi e está conforme.

9 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Ferreira
de Sá Araújo. 3000043145

NORONHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2779/910701; identificação de pessoa colectiva
n.º 502588535; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e
data da apresentação: 6/011016.

Certifico que a sede da sociedade acima referida, é na Rua do 8 de
Dezembro, 574, freguesia de Antas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na respectiva pasta.

Conferi e está conforme.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 3000043135

CARTOLINA MÁGICA � LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6335/011120; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 42/011120.

Certifico que entre Leopoldina de Jesus Gomes Martins Dias, ca-
sada sob o regime da comunhão geral com Vítor Manuel Pereira
Martins Dias, e Paula Joaquina Ferreira Carneiro Martins, casada
sob o regime da comunhão de adquiridos com Joaquim Filipe Gomes
Martins, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Cartolina Mágica � Livraria e Pape-
laria, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Boavista, edifício Boavista, fre-
guesia de Riba de Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto a livraria e papelaria.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada uma das sócias.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros.
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6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições a deliberar em assembleia geral.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

8.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a ces-
são a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a
esta, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aos sócios não ceden-
tes, o direito de preferência na aquisição.

9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de efectua-
das as amortizações, reintegrações, provisões e encargos, terão o
destino que lhes for dado em assembleia geral, com respeito pela
reserva legal.

Conferi e está conforme.

21 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Fer-
reira de Sá Araújo. 1000025910

CRIJURE �COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6284/011022; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 7/011022.

Certifico que entre Artur da Costa Cardoso, contribuinte fiscal
n.º 127799940, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com
Maria do Sameiro Martins Azevedo, e José Maria de Azevedo Ri-
beiro, contribuinte fiscal n.º 176076760, casado sob o regime da co-
munhão de adquiridos com Maria Fernanda Martins Azevedo, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma CRIJURE � Comércio de Vestuário,
L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua da Cova, 86, freguesia de Ruivães,
concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais, agências ou quais-
quer outras formas de representação social.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho
de artigos de vestuário.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 50 000 euros.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições a deliberar em assembleia geral.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia
geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

8.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a ces-
são a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a
esta, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aos sócios não ceden-
tes, o direito de preferência na aquisição.

9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de efectua-
das as amortizações, reintegrações, provisões e encargos, terão o
destino que lhes for dado em assembleia geral, com respeito pela
reserva legal.

10.º

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

a) Quando a mesma haja sido cedida sem o consentimento da
sociedade, nos casos em que tal consentimento é exigível.

b) Quando a mesma seja arrestada, penhorada ou, por qualquer
outra forma, envolvida em processo judicial que não seja o de in-
ventário obrigatório;

c) Quando o sócio haja violado, dolosamente, o pacto social ou
cometido qualquer acto lesivo dos interesses da sociedade.

2 � A deliberação de amortização de qualquer quota, terá de ser
tomada dentro do prazo de 90 dias, a contar da data do conheci-
mento por qualquer gerente, do facto que o fundamente.

3 � A contrapartida pela amortização no caso da alínea a), será
o valor nominal da respectiva quota.

Conferi e está conforme.

3 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000025911

JOSÉ CAMPOS ALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6364/011207; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 28/011207.

Certifico que José Campos Alves, casado no regime de comunhão
de adquiridos com Ana da Costa Couto Alves, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Campos Alves, Unipessoal,
L.da

2 � A sua sede é no lugar do Monte dos Combros, da freguesia de
Vermoim, concelho de Vila Nova de Famalicão.

3 � A sociedade poderá criar filiais, agências e sucursais, onde e
quando julgar conveniente, e poderá transferir a sua sede para outro
local do mesmo concelho ou deconcelhos limítrofes, por intermé-
dio da gerência, a solicitação desta, mediante consentimento dado
por simples deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
alimentares, bebidas, tabaco, café, brinquedos, artigos para o lar, ves-
tuário e calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma só quota,
pertencente ao seu sócio único e foi realizado pelo valor total.

ARTIGO 4.º

Fica autorizado o sócio único a celebrar com a sociedade todos os
negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da socie-
dade, nos termos previstos no artigo 270.º-F do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a quem vier a ser designa-
do gerente.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único José Campos
Alves.
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3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos e
representaá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é neces-
sária e suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis e proceder aos compe-

tentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens móveis ou imóveis,

façam ou não parte do imobilizado da empresa;
c) Subscrever contratos de locação financeira, ou de trespasse de

estabelecimentos comerciais;
d) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele.
5 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou

documentos estranhos aos negócios sociais, designadamente em le-
tras de favor, avales, fianças e abonações, respondendo o infractor
pessoalmente pelas obrigações assumidas e pelos prejuízos que ve-
nha a causar.

ARTIGO 6.º

1 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, nas condições por aquele determinadas.

2 � Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar presta-
ções suplementares de capital, em numerário, até ao decuplo do capital
social subscrito.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades
com objecto social igual ou diferente do seu, em sociedades regula-
das por lei especial e em agrupamentos complementares de empre-
sas.

Conferi e está conforme.

25 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000025914

MEPINCARNES � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6360/011206; número e data da apresentação: 33/
011206.

Certifico que entre Joaquim Mendes Pinto, casado com Maria
Adelaide da Silva Leite Pinto no regime da comunhão de adquiridos,
e Jorge Augusto da Silva Gonçalves, solteiro, maior, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MEPINCARNES � Comércio de Car-
nes, L.da

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Cruz de Pelo, freguesia de Vale
(São Martinho), concelho de Vila Nova de Famalicão.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social para qualquer local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, bem como abrir ou extinguir sucursais, filiais ou
outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho e por grosso
de carne e de produtos à base de carne.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Joaquim Mendes Pinto
e Jorge Augusto da Silva Gonçalves.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições que forem deliberados em assem-
bleia geral.

ARTIGO 6.º

Por acordo unânime, poderão ser exigidas aos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete a um ou mais gerentes a designar em assembleia
geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Joaquim Mendes
Pinto e Eduarda da Conceição Silva Gonçalves Pinto, casada, resi-
dente na Travessa de Ana Plácido, bloco 7, 4.º, nesta cidade.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 8.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, carecendo a ces-
são a estranhos do consentimento da sociedade, ficando conferido a
esta, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aos sócios não ceden-
tes, o direito de preferência na aquisição.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos apurados, depois de retiradas as percentagens
legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o destino que vier
a ser deliberado em assembleia geral.

Conferi e está conforme.

24 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000025942

BRAGANÇA

MIRANDELA

AZEITES MILÉNIUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 10/
000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504880187; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/080102,

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

Alteração do contrato de sociedade, quanto aos artigos 1.º, 2.º,
3.º, 4.º e 5.º e redenominação.

Capital após reforço: 2 004 820$, integralmente realizado em
dinheiro.

Subscrição de 4820$, sendo: 2410$ pelo sócio A, e 2410$ pelo
sócio B, em dinheiro.

Redenominação do capital social: 10 000 euros.
Sócios e quotas:
A) Victor Domingos Lopes, com 5000 euros.
B) Augusto Manuel Alves, com 5000 euros.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Azeites Milénium, L.da, e tem a
sua sede na Zona Industrial, lote 4, sector L, freguesia e concelho
de Mirandela.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção de azeite e gorduras ve-
getais e sua comercialização.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 10 000 euros e está dividido em duas quotas iguais do
valor nominal de 5000 euros, pertencentes cada uma delas a cada
um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante de 150 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberada em assembleia geral, fica afecta a
ambos os sócios, desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens imóveis, designadamente via-

turas automóveis;
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b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende de prévio consentimento
da sociedade, a quem é reservado o direito de preferencia, em pri-
meiro lugar, cabendo este direito, em segundo lugar, aos sócios não
cedentes.

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

Conferida, está conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000026661

RIBEIRO & BEÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 260/
020490; identificação de pessoa colectiva n.º 502149132; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/191101.

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

Alteração do contrato de sociedade, quanto ao artigo 3.º e reforço
do capital.

Capital após reforço: 1 002 410$, integralmente realizado em
dinheiro.

Subscrição de 552 410$, em dinheiro, sendo de 276 205$, pelo
sócio A, e de 276 205$, pelo sócio B.

Redenominação do capital social: 5000 euros.
Sócios e quotas:
A) Albino Augusto Ribeiro, com 2500 euros.
B) Maria de Lurdes Beça Ribeiro, com 2500 euros.

Conferida, está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 1000026663

CASTELO BRANCO

BELMONTE

PADARIA BELMONTENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 227/
020118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020118.

Certifico que entre Joaquim José Gonçalves Lopes, casado com
Maria de Lurdes Rodrigues Martins Lopes na comunhão de adquiri-
dos, e José João Monteiro de Almeida, casado com Olga Maria Pi-
nheiro Fernandes na comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Padaria Belmontense, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da Es-
perança, 7, rés-do-chão, vila, freguesia e concelho de Belmonte.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e fabricação de pão de
todos os tipos, produtos afins e pastelaria fresca.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Joaquim José Gonçalves Lopes e José João Monteiro de Almeida.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Conferida, está conforme.

30 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Leonor Neto Reis Sil-
veira. 1000027597

COIMBRA

COIMBRA

CHECKINVEST � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8451;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 17 e 18/011211.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

a) Em 28 de Junho de 2001, o administrador único Paulo Jorge
Pereira da Cruz, cessou funções, por renúncia;
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b) Por deliberação de 28 de Junho de 2001, foi nomeado para
administrador único, e até final do quadriénio de 2000-2003, Ana
Paula dos Santos Batista.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000026643

TRANSPORTES EIRENSE, L.DA

(passou a LEMOS & CUNHA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7233;
identificação de pessoa colectiva n.º 504208012; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 34/011030.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado para 10 024 100$ e o pacto foi alterado nos seus
artigos 1.º, 2.º, 3.º e 7.º, pelo que passaram a ter a redacção seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lemos & Cunha, L.da, e tem a sua
sede na Rua das Chaves, 1, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

2 � A gerência da sociedade poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restaurante e snack-
-bar, e transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens constantes da escrita social, é de 50 000 euros e corresponde à
soma de duas quotas dos valores nominais e titulares: uma de 35 000
euros, pertencente ao sócio Silvino Manuel Simões de Lemos, e uma
de 15 000 euros, pertencente à sócia Maria Isabel Figueiredo da Cu-
nha.

7.º

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

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

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000026799

MÁRIO GIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8921;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/011213.

Certifico que entre Mário José Ferreira Girão e mulher, Judite
Noémia Rodrigues Teixeira, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Girão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Brejo, sem número de
policia, lugar e freguesia de Trouxemil, concelho de Coimbra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da construção civil, nomeadamente pinturas, restauros e reconstru-
ções de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Mário José Ferreira Girão e Judite Noémia
Rodrigues Teixeira.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000026797

2 AP � SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4897;
identificação de pessoa colectiva n.º 502776315; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11; números e data das apre-
sentações: 89, 91 e 92/011226.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

a) Em 7 de Dezembro de 2001, Fernando Manuel Gama Correia,
renunciou às suas funções de gerente;

b) Foi aumentado o capital para 2 405 784$, tendo o pacto sido
alterado, o corpo dos seus artigos 1.º e 3.º, artigo 4.º e corpo do
artigo 5.º, os quais passaram a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma 2 AP � Serviços de Pu-
blicidade e Artes Gráficas, L.da, e tem a sua sede na Estrada de
Coselhas, 9, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Santa Cruz, deste
concelho.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 12 000 euros e corresponde à soma das seguin-
tes quotas: uma de 6720 euros, pertencente ao sócio Paulo Eduardo
Antunes de Brito, e outra de 5280 euros, pertencente ao sócio Luís
Miguel Francisco Domingues.

4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao limite global de 50 000 euros, desde que todos estejam de
acordo.

5.º

A gerência da sociedade compete aos sócios Paulo Eduardo Antu-
nes de Brito e Luís Miguel Francisco Domingues, já designados ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000026644



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 106 � 8 de Maio de 2002 9542-(35)

FARO

FARO

EMPROCOM � EMPRESA DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de São Luís, 13, 1.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1917/
870320; identificação de pessoa colectiva n.º 501811672; data da
apresentação: 010628.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000026983

PENHALAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Estrada da Penha, 116, 1.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2552/
900831; identificação de pessoa colectiva n.º 502421177; data da
apresentação: 20000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1998.

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000026987

PENHALAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Estrada da Penha, 116, 1.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2552/
900831; identificação de pessoa colectiva n.º 502421177; data da
apresentação: 010628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000026994

PENHALAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Estrada da Penha, 116, 1.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2552/
900831; identificação de pessoa colectiva n.º 502421177; data da
apresentação: 010628.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000026989

TRANSPORTES JOÃO BRÁS, S. A.

Sede: Rua de Luís de Camões, lote 5, 5.º-C, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3034/
930914; identificação de pessoa colectiva n.º 503171530; data da
apresentação: 010704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000027000

TRANSPORTES JOÃO BRÁS, S. A.

Sede: Rua de Luís de Camões, lote 5, 5.º-C, São Pedro,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3034/
930914; identificação de pessoa colectiva n.º 503171530; data da
apresentação: 010704.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000026998

FERRILUX � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO
E ILUMINAÇÃO, L.DA

Sede: sítio da Bordeira, Santa Bárbara de Nexe,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3704/
971106; identificação de pessoa colectiva n.º 503993093; data da
apresentação: 011015.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000027005

CAFÉ IMPERIAL DE RAMOS & RAMOS, L.DA

Sede: Largo de São Pedro, 54 a 57, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1821/
860807; identificação de pessoa colectiva n.º 501705201; data da
apresentação: 010628.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000027009

GH2 � GESTÃO IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Largo do Dr. Francisco Sá Carneiro, 52, sobreloja, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1403/
811229; identificação de pessoa colectiva n.º 501301984; data da
apresentação: 011114.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000027011

GILBERTO C. SANTOS & RATO, L.DA

Sede: sítio dos Agostos, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1831/
860915; identificação de pessoa colectiva n.º 501716130; data da
apresentação: 011217.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000027015
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ARACIS � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Sede: Largo de Francisco Sá Carneiro, 25, 2.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2228/
890213; identificação de pessoa colectiva n.º 502105321; data da
apresentação: 010628.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000027016

CONTREIRAS & C.A, L.DA

Sede: Rua de D. Jerónimo Osório, 5, 1.º, esquerdo,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1118/
790503; identificação de pessoa colectiva n.º 500862800; data da
apresentação: 010702.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000027018

URBAREIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida da República, 52, 1.º, direito, São Pedro,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4289/
001207; identificação de pessoa colectiva n.º 505217201; data da
apresentação: 010628.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000027032

QUALIGÉNESE � SISTEMAS DE QUALIDADE
ALIMENTAR, L.DA

Sede: Rua do Alportel, 87, 1.º, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4271/
001025; identificação de pessoa colectiva n.º 505141787; data da
apresentação: 011221.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000027034

VIAL, VINHOS E ALIMENTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Bombeiros Portugueses, 26, apartado 134, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1753/
851108; identificação de pessoa colectiva n.º 501586725; data da
apresentação: 011226.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000027037

LXMAX � TRATAMENTO DE IMAGEM COMERCIAL, L.DA

Sede: Rua do Alportel, 48-B, 2.º, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3877/
981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504272276; data da
apresentação: 011222.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000027042

MINERVINO � REPARAÇÕES E PEÇAS AUTO, L.DA

Sede: Rua de Cunha Matos, 25, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3989/
990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504495569; data da
apresentação: 010628.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000027046

MARTINS & SILVA, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 41, Estói, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3258/
950210; identificação de pessoa colectiva n.º 503350214; data da
apresentação: 010628.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 1000027051

EAGLE´S SUMMIT HOLISTIC INSTITUTE � CURSOS
E SEMINÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Urbanização Poente ao Hospital, bloco F, rés-do-chão,
loja A, 8000 Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4211/
000731; identificação de pessoa colectiva n.º 505075199; data da
apresentação: 010628.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria João de
Jesus do Carmo Belo. 1000027053

OS AGOSTOS � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
TURÍSTICA E INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: sítio dos Agostos, Santa Bárbara de Nexe, 8000 Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3061/
931214; identificação de pessoa colectiva n.º 503132853; data da
apresentação: 010705.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria João de
Jesus do Carmo Belo. 1000027057
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ALGARVE TOURS � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, 10, Estrada do Aeroporto,
edifício Celfil, loja 1, Montenegro, 8000 Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 888/
761228; identificação de pessoa colectiva n.º 500586837; data da
apresentação: 011228.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria João de
Jesus do Carmo Belo. 1000027073

SINTEC � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Quinta do Eucalipto, lote 83, Montenegro, 8000 Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2818/
920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502273811; data da
apresentação: 010620.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria João de
Jesus do Carmo Belo. 1000027091

GRÁFICA OSSONOBA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 47, Estói, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2579/
901018; identificação de pessoa colectiva n.º 502120371; data da
apresentação: 011011.

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

8 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pinto
Caixinha. 1000025961

C. A. A. P. F. � COOPERATIVA DE AUTOMÓVEIS
DE ALUGUER DE PASSAGEIROS DE FARO, C. R. L.

Sede: Rua do Reitor Teixeira Guedes, 195-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 33/
880307; identificação de pessoa colectiva n.º 500324891; data da
apresentação: 010629.

Certifico que, com relação à Cooperativa em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

A Escriturária Superior, Élia Maria Gonçalves Veríssimo.
1000026964

GH1 � CONTABILIDADES MECANIZADAS E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Cândido Guerreiro, 55, 8000 Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1183/
791231; identificação de pessoa colectiva n.º 500938148; data da
apresentação: 011114.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria João de
Jesus do Carmo Belo. 1000026922

NATIVOS � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Sede: Rua dos Caçadores Quatro, 39-A, 3.º, esquerdo,
8000 Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3781/
980325; identificação de pessoa colectiva n.º 504110624; data da
apresentação: 011208.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria João de
Jesus do Carmo Belo. 1000026917

MARGARIDA & MIMOSO � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Urbanização do Infante D. Henrique, lote 2,
2.º, esquerdo, 8000 Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4245/
000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505118556; data da
apresentação: 011228.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria João de
Jesus do Carmo Belo. 1000026914

GOMES & MENDONÇA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 43-45, 8000 Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3116/
940413; identificação de pessoa colectiva n.º 503172600; data da
apresentação: 010628.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria João de
Jesus do Carmo Belo. 1000026910

MALEMA � SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE GELADOS E PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua de Almada Negreiros, 1, Quinta do Eucalipto, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1738/
850930; identificação de pessoa colectiva n.º 501607021; data da
apresentação: 000630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

A Escriturária Superior, Élia Maria Gonçalves Veríssimo.
1000026959

EQUIALGAR � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Praceta de António Agostinho Júnior, lote H, letra D, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3160/
940713; identificação de pessoa colectiva n.º 502932112; data da
apresentação: 000629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026958
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FERCASA � ACESSÓRIOS PARA CAIXILHARIA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, 102 e 104, Patacão,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4157/
000508; identificação de pessoa colectiva n.º 501570560; data da
apresentação: 010629.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026954

HOSPITAL VETERINÁRIO DO ALGARVE, L.DA

Sede: Urbanização Poente do Hospital Distrital de Faro, Rua A,
lote B, lojas A e B, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4028/
991008; identificação de pessoa colectiva n.º 504550713; data da
apresentação: 010629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026950

NAVE PEGOS � COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE EMBARCAÇÕES, L.DA

Sede: Quinta do Progresso, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3442/
960410; identificação de pessoa colectiva n.º 503621951; data da
apresentação: 010628.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026946

CITUS � CONSTRUÇÃO, IMOBILIÁRIO E TURISMO, L.DA

Sede: Praceta de Assis Esperança, 5, lote F, 6.º, frente, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3088/
940302; identificação de pessoa colectiva n.º 503145718; data da
apresentação: 010629.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026944

MILTOURS � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, S. A.

Sede: Rua de Veríssimo de Almeida, 14, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1549/
830303; identificação de pessoa colectiva n.º 501058400; data da
apresentação: 010703.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026940

JOLETE � COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Sede: Rua da Misericórdia, 54, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1865/
861124; identificação de pessoa colectiva n.º 500719080; data da
apresentação: 010131.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026934

JOSÉ MORENO VARGUES & FILHO, L.DA

Sede: sítio da Campina, Conceição de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1585/
830614; identificação de pessoa colectiva n.º 501389083; data da
apresentação: 011127.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026929

MARTINS & CAMPINA, L.DA

Sede: sítio da Bordeira, Santa Bárbara de Nexe,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1452/
820426; identificação de pessoa colectiva n.º 501263217; data da
apresentação: 011227.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026927

GH4 � VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Lardo do Dr. Francisco Sá Carneiro, 52, sobreloja, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3836/
980703; identificação de pessoa colectiva n.º 504189735; data da
apresentação: 011114.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026921

HORTELÂNDIA � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA DO ALGARVE, S. A.

Sede: Rua do Dr. Cândido Guerreiro, 55, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2555/
900905; identificação de pessoa colectiva n.º 502422300; data da
apresentação: 011114.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026918
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CARLOS SANTANA � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Sotto Mayor, 17, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4423/
010604; identificação de pessoa colectiva n.º 505050196; data da
apresentação: 010628.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026915

CLÍNICA DE SAÚDE INFANTIL E JUVENIL,
SAUL JORGE LOPES, L.DA

Sede: Urbanização Quinta do Alto, Cercado da Atalaia,
Rua do Engenheiro Rui Cruz, B-15, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4079/
000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504667459; data da
apresentação: 011228.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026912

INTERFARUS � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Filipe Alistão, 21, 1.º, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1706/
850408; identificação de pessoa colectiva n.º 501504290; data da
apresentação: 010705.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026907

CLÍNICA DE CARDIOLOGIA VELOSO GOMES, L.DA

Sede: Praça de Tânger, edifício Sporting Clube Farense,
rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3875/
981014; identificação de pessoa colectiva n.º 504269500; data da
apresentação: 011228.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026903

EUNICE CAPELA � SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Sede: Rua de Guiné Bissau, lote I, 1.º, direito, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3728/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504031856; data da
apresentação: 011227.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026898

EUROFUEL � COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES
E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Falfosa, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3285/
950427; identificação de pessoa colectiva n.º 503401552; data da
apresentação: 010620.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026896

FELPAM � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DO ALGARVE, L.DA

Sede: Rua do Alportel, 164, rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1136/
790808; identificação de pessoa colectiva n.º 500885125; data da
apresentação: 000725.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1998.

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026894

BRITO & SANTOS, L.DA

Sede: Arneiro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1637/
840413; identificação de pessoa colectiva n.º 501436251; data da
apresentação: 010620.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026891

AUTO MOLAS IDEAL FARENSE, L.DA

Sede: Salgados, Estrada Nacional n.º 125, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1764/
860123; identificação de pessoa colectiva n.º 501594205; data da
apresentação: 001214.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026888

ALEXANDRE GONÇALVES � ELECTRIFICADORA
FARENSE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro Mendonça à Penha, 8, J, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3812/
980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504150235; data da
apresentação: 010627.

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

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ibrantina do Brito
Coelho Rodrigues Gonçalves. 1000026882
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LOULÉ

ADELINO & EVANGELINA, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho, 4, Quarteira. Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 544/
780412; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/990527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1998.

28 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Se-
mião Piçarra Neves. 1000026838

MARINA D�EL-REI � RESTAURANTE BAR, L.DA

Sede: Marina 2000, Vilamoura, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2186/
940330; identificação de pessoa colectiva n.º 502283360; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 8/990430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1998.

28 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Se-
mião Piçarra Neves. 1000026835

GIBSON � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 125, sítio das Quatro Estradas,
São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4146/
980923; identificação de pessoa colectiva n.º 504271636; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 62/990528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1998.

28 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Se-
mião Piçarra Neves. 1000026832

TRAFALGAR � PROPRIEDADES, L.DA

Sede: bloco H, 11, 1.º, C, Quinta do Romão, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2163/
900115; identificação de pessoa colectiva n.º 501742182; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 15/990407.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1998.

28 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Se-
mião Piçarra Neves. 1000026825

AGROLUDO � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DO LUDO, L.DA

Sede: Muro do Ludo, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 646/
790522; identificação de pessoa colectiva n.º 500856621; inscri-
ções n.os 5 e 6; números e datas das apresentações: 27/980811 e
28/990611.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas dos exercícios dos anos de 1997 e 1998.

28 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Se-
mião Piçarra Neves. 1000026822

FRANCISCO CONTREIRAS, L.DA

Sede: Franqueada, São Sebastião, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2206/
900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502293667; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 48/990525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1998.

28 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Se-
mião Piçarra Neves. 1000026819

CASA DAS NOIVAS ZULMIRA, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, 41, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2249/
900409; identificação de pessoa colectiva n.º 502326913; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 31/990608.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1998.

29 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Se-
mião Piçarra Neves. 1000026817

PERFUMARIA 270, LINGERIE E PERFUMES, L.DA

Sede: Centro Comercial de Quarteira, Rua de Vasco da Gama, 74,
loja 7, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2245/
900403; identificação de pessoa colectiva n.º 502320346; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 13/980605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1997.

29 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Se-
mião Piçarra Neves. 1000026815

ALPLANTAS � VIVEIROS ALGARVE, L.DA

Sede: Estação dos Caminhos de Ferro, São Sebastião,
Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1714/
871202; identificação de pessoa colectiva n.º 501903232; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 36/990428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1998.

29 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Se-
mião Piçarra Neves. 1000026814

OLIVAS BAR, L.DA

Sede: sítio do Figueiral, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2131/
891121; identificação de pessoa colectiva n.º 502248106; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 64/990531.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1998.

29 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Se-
mião Piçarra Neves. 1000026811
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CARMASOL � GINÁSIOS, RESTAURANTES
E PRODUTOS DIETÉTICOS, L.DA

Sede: Quinta da Calma, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1941/
881214; identificação de pessoa colectiva n.º 502077140; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 153/990430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1998.

29 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Se-
mião Piçarra Neves. 1000026810

A RÁPIDA � LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada de São Brás, São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1514/
861016; identificação de pessoa colectiva n.º 501727833; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 11/990127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1997.

29 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Cristina Se-
mião Piçarra Neves. 1000026807

PORTIMÃO

LT � PRODUÇÕES DE EVENTOS E ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3939/
011130; inscrição E-1; número e data da apresentação: 20/
011130.

Certifico que entre Luís Filipe de Freitas Nunes, solteiro, maior,
residente do Bairro de 1 de Junho, 23, Portimão, e Telma Sofia de
Jesus Costa, solteira, maior, residente no Bairro de 1 de Junho, 18,
Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LT � Produções de Eventos e
Espctáculos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro de 1 de Junho, 18, em
Portimão, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção de eventos e espec-
táculos, desenvolvimento cultural local e regional, promoção de
actividades culturais e desportivas, agenciamento de artistas, pro-
moção de grupos folclóricos e outros grupos da região.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 6250 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nó-
brega de Castro Ramos. 1000027604

ARTLOOK � DIVISÓRIAS E TECTOS FALSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3930/
011116; inscrição E-1; número e data da apresentação: 21/
011116.

Certifico que entre Rafael Carlsen Boleto Cavaco, solteiro, mai-
or, residente na Quinta da Festa Brava, Alvor, e Marco António de
Morais Fernandes, divorciado, residente na Rua do Padre Duarte
Oliveira, 34, 1.º, esquerdo, Portimão, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARTLOOK � Divisórias e Tectos
Falsos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Festa Brava, na
aldeia e freguesia de Alvor, concelho de Portimão, com endereço
postal no apartado 49.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da construção civil, nomeadamente divisórias, tectos falsos, pavi-
mentos e revestimentos, alvenaria, isolamentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
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 ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
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b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbre-
ga de Castro Ramos. 1000027418

F. C. NISTEA � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3927/
011113; inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/011113.

Certifico que Florin Constantin Nistea, solteiro, maior, residente
na Rua de António Barbudo, 18, Portimão, constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. C. Nistea � Construções,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial Cedipraia,
na Avenida de 25 de Abril, loja 10, 8500 Portimão.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único da sociedade.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nó-
brega de Castro Ramos. 1000027410

IPASS � CARTÕES DE DESCONTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3933/
011121; inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/011121.

Certifico que entre Joaquim José Matias Furtado, casado com
Lenyse Maria Faro Fernandes Lourenço Furtado na comunhão de
adquiridos, residente na Urbanização Vale Freire, lote 23, Alvorsol,
Bemposta, Portimão, e Joaquim João Furtado Veríssimo Frazão,
casado com Sílvia Maria Correia Paias Frazão na comunhão de ad-
quiridos, residente na Unidade Residencial de Tercena, lote 17, 1.º,
esquerdo, Queluz, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IPASS � Cartões de Desconto,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Moçambique, lote 18,
rés-do-chão, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em publicidade e marketing, con-
sultoria, comércio e emissão de cartões de desconto, nomeadamente
nas áreas de férias, alojamento turístico e produtos similares e com-
plementares. Organização de eventos. Comércio de publicações tu-
rísticas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros (equivalente a 5 012 050$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma no valor nominal de 17 500 euros, per-
tencente ao sócio Joaquim José Matias Furtado, e outra do valor
nominal de 7500 euros, pertencente ao sócio Joaquim João Furtado
Veríssimo Frazão.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a 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 dois 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
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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.

24 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nó-
brega de Castro Ramos. 1000027404

HÉLDER RODRIGUES ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 417/
681210; identificação de pessoa colectiva n.º 500523487; inscri-
ção E3; número e data da apresentação: 9/010523.

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

1) Aumento e redenominação de capital: quantia do aumento de
4 612 050$, realizado em dinheiro.

2) Alterado o contrato social, ficando os artigos 1.º, 3.º e 6.º,
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Hélder Rodrigues Alves, L.da, e tem a
sua sede na Urbanização Algarve Sol, lote 59, Cabeço do Mocho,
Pedra Mourinha, freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros e está dividido em duas quotas de 12 500 euros cada, perten-
cendo uma a cada sócio.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e a representação da sociedade competem
aos sócios José João Furtado Branco e Maria Inês da Luz Batista
Branco, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
3 � Os gerentes estão dispensados de prestar caução e recebem

ou não remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000026767

CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA INTEGRADA
LÚCIO FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3221/
980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504112422; inscri-
ção E-5; número e data da apresentação: 13/000710.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi au-
mentado de 600 000$ para 100 000 euros, alterado o contrato so-
cial, ficando os artigos 3.º, 7.º e 8.º do respectivo contrato, com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 100 000 euros e está dividido em três quotas: uma de 448,92
euros, pertencente ao sócio José Fernando Teixeira da Rocha; uma
de 29 980,13 euros, pertencente à sócia Maribel Ramos Pereira
Sequeira, e uma de 69 570,95 euros, pertencente à sócia Princesa
Imobiliária, S. A.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até 10 vezes o capital social, desde que aprovadas por unani-
midade em assembleia geral, e os mesmos poderão celebrar com a
sociedade contratos de suprimentos, nos termos a fixar em assem-
bleia geral.

ARTIGO 8.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.

8 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000026763

NOGUEIRA & SANTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1827/
880922; identificação de pessoa colectiva n.º 502042060; inscri-
ção E-2; número e data da apresentação: 8/010829.

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

1) Aumento e redenominação de capital: quantia do aumento de
3004,20 euros, realizados em dinheiro, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 4.º do pacto social.

2) Facto inscrito: reforço e alteração do contrato social, artigo
4.º, e redenominação.

3) Quantia em que o capital foi aumentado: 3004,20 euros, rea-
lizado em dinheiro na proporção de 751,05 euros por cada um dos
sócios Manuel Maria Santana, Dorila Branquinho Faustino Santana,
Benjamim José Nogueira e Maria Adelaide Fernandes Martins No-
gueira.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Matias Santana, com 1500 euros;
2) Dorila Branquinho Faustino Santana, com 1250 euros;
3) Benjamim José Nogueira, com 1250 euros; e
4) Maria Adelaide Fernandes Martins Nogueira, com 1250 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000026760

DINAPORT � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1831/
880927; identificação de pessoa colectiva n.º 502053348; inscri-
ção E-4; número e data da apresentação: 6/010202.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi au-
mentado de 400 000$ para 18 000 000$, tendo sido alterado o con-
trato social ficando os artigos 4.º e 6.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 18 000 000$, correspondente à soma
das seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de 9 000 000$, pertencente ao sócio
Ivan Roloff;

b) Uma no valor de 4 500 000$, pertencente ao sócio Rui Miguel
Caetano; e

c) Uma no valor de 4 500 000$, pertencente à sócia Burguer
Ranch � Comida Rápida, L.da

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois gerentes.
2 � São desde já designados gerentes os sócios Ivan Roloff e Rui

Miguel Caetano.
3 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
4 � Os gerentes receberão ou não remuneração, conforme for

deliberado em assembleia geral.
5 � É vedado aos gerentes vincular a sociedade em quaisquer actos

ou contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em le-
tras de favor, avales, fianças ou abonações.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 106 � 8 de Maio de 20029542-(44)

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000026754

BARRADAS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 401/
681014; identificação de pessoa colectiva n.º 500522138; inscri-
ção E-20; número e data da apresentação: 2/001017.

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

1) Aumento e redenominação de capital: quantia do aumento de
1 103 615$, realizado em dinheiro, tendo, em consequência, sido al-
terado o artigo 3.º do pacto social.

2) Facto inscrito: reforço e alteração do contrato, artigo 3.º
3) Quantia em que o capital foi aumentado: 1 103 615$, realizado

em dinheiro, na proporção de 551 807$50, por cada um dos sócios
José Joaquim Costa Águas e Maria da Luz António Serrenho Costa.

Capital: 7500 euros.
Sócios e quotas:
1) José Joaquim Costa Águas, com 3750 euros; e
2) Maria da Luz António Serrenho Costa, com 3750 euros.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000026752

KENEST � GLOBAL PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1692/
880126; identificação de pessoa colectiva n.º 501931457.

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

28 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000026744

ESCANDINÁVIA � MEDIADORES DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1680/
880106; identificação de pessoa colectiva n.º 501922024; inscri-
ção E-7; número e data da apresentação: 3/010129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social, ficando os artigos 4.º, 5.º e 6.º, com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 500 000$, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
250 000$, pertencentes ao sócio Per Arne Isaksson.

ARTIGO 5.º

A gerência e administração dos negócios sociais será exercida pelo
sócio Per Arne Isaksson, que desde já fica nomeado gerente, po-
dendo os gerentes ser sócios ou não da sociedade, os quais serão no-
meados em assembleia geral, e ficam dispensados de caução e serão
remunerados ou não, conforme for decidido em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, ac-
tiva e passivamente, é necessário e suficiente a assinatura apenas de
um gerente.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000026737

CONFRALVOR � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2013/
891129; identificação de pessoa colectiva n.º 502252260; aver-
bamentos n.os 1 e 2 à inscrição E-1; números e data da apresen-
tação: 10 e 11/010713.

Certifico que José António Amores e Fernando António Maria
dos Santos, cessaram funções de gerentes, por renúncia, em 21 de
Maio de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000026732

ANTÓNIO VICENTE & ROGÉRIO DA GLÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2020/
891211; identificação de pessoa colectiva n.º 502260483; inscri-
ção E-8; número e data da apresentação: 4/010412.

Certifico que Vera Margarete Chistains, foi nomeada gerente, por
deliberação de 15 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000026730

LIPE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2034/
900115; identificação de pessoa colectiva n.º 502270969; inscri-
ção E-3; número e data da apresentação: 7/001212.

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

Aumento e redenominação de capital: quantia do aumento de
19 648 200$, realizado em dinheiro, tendo sido alterado o artigo 4.º
e aditado o artigo 8.º do pacto social, os quais ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros e está dividido em quatro quotas: uma do valor nde 49 002,40
euros e outra de 997,60 euros, pertencentes ao sócio Manuel Filipe
Jorge Afonso, e uma do valor de 49 002,40 euros e outra de 997,60
euros, pertencentes à sócia Ana Cristina de Jesus Monteiro.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante igual ao triplo do capital social.

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

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000026726

SOCITIM � CAFETARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1326/
850528; identificação de pessoa colectiva n.º 501596267; inscri-
ção E-7; número e data da apresentação: 14/010813.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
em epígrafe, por aprovação das contas, em 31 de Março de 2001.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000026722

BRINCALGARVE � ARMAZENISTAS DE BRINQUEDOS,
PAPELARIA E UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 997/
810908; identificação de pessoa colectiva n.º 501187138; inscri-
ção E-8; número e data da apresentação: 23/011010.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram regista-
dos os seguintes actos:

1) Aumento e redenominação de capital: quantia do aumento de
4 512 050$, realizado em dinheiro, tendo, em consequência, sido al-
terado o artigo 3.º do pacto social.

2) Quantia em que o capital foi aumentado: 4 512 050$, realizado
em dinheiro, na proporção de 1 804 820$, por cada um dos sócios
Francisco José do Sacramento Novais e Fernanda de Oliveira Lino das
Dores Novais, e 902 410$, pelo sócio Miguel Ângelo Lino Novais.

Capital: 25 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Francisco José do Sacramento Novais, com 10 000 euros;
2) Fernanda de Oliveira Lino das Dores, com 10 000 euros; e
3) Miguel Ângelo Lino Novais, com 5000 euros.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000026721

SANTOS & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 600/
750305; identificação de pessoa colectiva n.º 500407592; inscri-
ção E-3; número e data da apresentação: 15/010524.

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

1) Aumento e redenominação de capital: quantia do aumento de
602 410$, realizado em dinheiro, tendo sido alterado o artigo 3.º do
pacto social:

2) Facto inscrito: reforço e alteração do contrato social, artigo 3.º
3) Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$, realizado

em dinheiro na proporção de 301 205$, por cada um dos sócios Es-
tevão Duarte e Dora da Conceição Arsénio Duarte.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Estevão dos Santos Duarte, com 2500 euros; e
2) Dora da Conceição Arsénio Duarte, com 2500 euros.

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. 1000026717

ANTÓNIO RODRIGUES AGOSTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 395/
930526; identificação de pessoa colectiva n.º 500523240; inscri-
ção E-10; número e data da apresentação: 6/010730.

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

1) Aumento e redenominação de capital: quantia do aumento
3004,80 euros, por incorporação de resultados transitados, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 3.º do pacto social.

2) Facto inscrito: reforço e alteração do contrato social, artigo 3.º
3) Quantia em que o capital foi aumentado: 3004,80 euros, por

incorporação de resultados transitados.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Maria Adelaide Domingues Lourenço Esteves, com 2500 euros;
2) Armando da Conceição Esteves, com 2500 euros.

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. 1000026715

PERFILPORTI � SOCIEDADE CONSTRUTORA
IMOBILIÁRIA E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1154/
830316; identificação de pessoa colectiva n.º 501360662; inscri-
ção E-2; número e data da apresentação: 4/010126.

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

1) Aumento e redenominação de capital: quantia do aumento de
2410$, realizado em dinheiro.

2) Alterado o contrato social, ficando os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º,
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PERFILPORTI � Sociedade Cons-
trutora Imobiliária e Decoração, L.da, e tem a sua sede na Avenida
de São João de Deus, 43, 5.º, na cidade, freguesia e concelho de
Portimão.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste nas seguintes actividades: construção
civil, obras públicas, compra e venda de imóveis, representações de
materiais de construção, decoração e comercialização e mediação
imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em duas quotas: uma do valor de 3740,98 euros,
pertencente ao sócio Manuel Cardeira Gato, e outra do valor de
1259,02 euros, pertencente à sócia Maria Vitória Duarte Alberto
Cardeira Gato.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, incumbem
aos gerentes designados em assembleia geral.

2 � Os gerentes estão dispensados de prestar caução e recebem
ou não remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

Designar gerente a sócia Maria Vitória Duarte Alberto Cardeira
Gato.

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

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Lúcia da
Conceição Oliveira Vieira. 1000026712

SILVES

AGROLEGUME � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1738/
20020108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20020108.

Certifico que, por escritura lavrada em 19 de Dezembro de 2001,
a fl. 78 do livro n.º 73-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, entre Maria do Carmo Martins Ma-
chado Sacramento e Cátia Sofia Martins Sacramento, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AGROLEGUME � Exploração
Agrícola, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Portela de Messines,
freguesia de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração agrícola e comer-
cialização de produtos agrícolas; criação e comércio de animais do-
mésticos, rações e produtos conexos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros (equivalente a 2 506 025$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma do valor nominal de 625 euros, perten-
cente à sócia Maria do Carmo Martins Machado Sacramento, e outra
do valor nominal de 11 875 euros, pertencente à sócia Cátia Sofia
Martins Sacramento.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 106 � 8 de Maio de 20029542-(46)

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeada gerentes as duas sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

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

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

ARTIGO 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.

Mais declararam os outorgantes, sob sua responsabilidade, que o
dinheiro correspondente ao capital social já se encontra totalmente
subscrito e realizado, e depositado na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
de Alte, concelho de Loulé.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 1000027518

CRUZ & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1737/
20020108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20020108.

Certifico que, por escritura lavrada em 28 de Dezembro de 2001,
a fl. 75 do livro n.º 74-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, entre Carla Isabel Martins da Cruz e
Josélia Maria Coelho Guerreiro, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cruz & Coelho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Igreja, na vila e
freguesia de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de vestuá-
rio, calçado e acessórios, nomeadamente malas, carteiras e cintos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 1000027511

MESSINSTSALA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
DE ÁGUA E GAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1736/
20020108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20020108.

Certifico que, por escritura lavrada em 8 de Janeiro de 2002, a
fl. 10 do livro n.º 75-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, entre Luís Miguel Guerreiro Cama-
cho e Leonardo da Silva Camacho, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MESSINSTALA � Instalações
Eléctricas, de Água e Gaz, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Ribeira de Arade,
freguesia de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, com
endereço postal na Caixa Postal n.º 127-A.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na execução, instalação, manu-
tenção e reparação de redes eléctricas, canalizações de água, esgotos
e gás em obras particulares e públicas. Comércio e representação de
materiais relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Luís Miguel
Guerreiro Camacho, e outra do valor nominal de 100 euros, perten-
cente ao sócio Leonardo da Silva Camacho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Luís Miguel Guerreiro
Camacho.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa.  1000027504

S. M. V. � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º  1734/
20011228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/
20011228.

Certifico que, por escritura lavrada em 28 de Dezembro de 2001,
a fl. 63 do livro n.º 74-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, entre Emídio António Marçal, Ma-
ria Eugénia Correia Machado Simões e José Luís dos Santos Vara,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma S. M. V. � Compra e Venda de
Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Farinha, lote 18,
rés-do-chão, direito, na vila e freguesia de São Bartolomeu de
Messines, concelho de Silves.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo 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 construção civil, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros (equivalente a 1 202 892$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de três quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 1000 vezes o valor do capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa.  1000027501
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TULIPA SENSUAL � PERFUMARIA E LANGERIE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1745/
20020117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20020117.

Certifico que, por escritura lavrada em 17 de Janeiro de 2002, a
fl. 7 do livro n.º 76-A do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Loulé, entre Marco Paulo Guerreiro de Sousa
e Pedro Miguel Guerreiro de Sousa, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Tulipa Sensual � Perfumaria e
Langerie, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Liberdade, 73, na vila
e freguesia de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representação de
artigos de perfumaria e cosmética, langerie e bijutaria.

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, uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Marco Paulo Guer-
reiro de Sousa.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 1000027495

N. W. GROUNDWORKS � CONSTRUÇÃO DE JARDINS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1744/
20020117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20020117.

Certifico que, por documento particular lavrado lavrada em 17 de
Dezembro de 2001, por Norman John Wittle, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma N. W. Groundworks � Construção de
Jardins, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Casa Nova, Filipes/
Nora, freguesia de Messines, concelho de Silves.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a jardinagem e manutenção de jar-
dins e piscinas, administração de propriedades, aluguer e arrenda-

mento de apartamentos e vilas, construção e reparação de edifícios,
trabalhos que concorrem para a construção civil; prédios, revenda
dos adquiridos para esse fim; exploração turística; restaurantes, ba-
res e outros estabelecimentos similares de hotelaria, comercializa-
ção de máquinas de jardinagem e escavações, construção de jardins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está representado por quota de igual valor, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme ele decidir.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade é bastante a assinatura do sócio único.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 1000027489

COFRAMOLDE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1066/
920507; identificação de pessoa colectiva n.º 502762438; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/20020115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por escritura
lavrada em 12 de Dezembro de 2001, a fl. 97 do livro n.º 72-A do
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
foi aumentado o capital de 400 000$ para 20 048 200$, e subse-
quente redenominação em euros, e foi alterado parcialmente o con-
trato social quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 90 000 euros, pertencente ao sócio Henrique Rodrigues
Lopes, e outra do valor nominal de 10 000 euros, pertencente à
sócia Adosinda Maria da Silva Filipe.

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

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa.  1000027482

M. B. CAJUS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1742/
20020114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20020114.

Certifico que, por escritura lavrada em 14 de Janeiro de 2002, a
fl. 78 do livro n.º 75-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, entre Manuel Barroso Cajus, Beatriz
de Jesus Sezures e Vítor Emanuel Sezures Cajus, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. B. Cajus � Mediação Imo-
biliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. João II, Edifício
Chave d�Ouro, loja 10, na vila e freguesia de Armação de Pêra,
concelho de Silves.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma do
valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio Manuel Barroso
Cajus, outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia
Beatriz de Jesus Sezures, e outra do valor nominal de 500 euros,
pertencente ao sócio Vítor Emanuel Sezures Cajus.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

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

ARTIGO 5.º

 A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas, mesmo que o objecto dessas sociedades e ou agrupamentos
complementares não coincida no todo ou em parte com aquele que
a sociedade está exercendo.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa.  1000027477

MESSIFRIO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1741/
20020111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020111.

Certifico que, por escritura lavrada em 10 de Janeiro de 2002, a
fl. 45 do livro n.º 75-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, entre António Manuel Filipe Inácio
e Paulo Jorge da Silva Guia, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MESSIFRIO � Comércio e
Reparação de Equipamentos de Frio, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Envolvente ao Grupo
Escolar, 3, 2.º, esquerdo, na vila e freguesia de São Bartolomeu de
Messines, concelho de Silves.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo 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 no comércio e reparação de equi-
pamentos de frio e comércio de bebidas, restauração, isolamentos
térmicos e acústicos.

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,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital so-
cial.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos, devendo, no caso de os mesmos vencerem juros,
ser deliberado em assembleia geral quais as condições, nomeadamente
de juro e prazo de reembolso.

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � À gerência, além dos poderes que lhe são conferidos ou dos
que legalmente lhe competem, são conferidos os mais amplos pode-
res para, com livre estipulação de cláusulas e condições que melhor
entender:

a) Comprar e vender bens imóveis e veículos automóveis;
b) Alienar, trespassar ou ceder quaisquer bens sociais;
c) Contrair empréstimos, confessar dívidas e efectuar quaisquer

operações de crédito, prestando as garantias que forem necessárias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios,
para o que ficam desde já autorizadas as necessárias divisões.

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

ARTIGO 8.º

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

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 1000027470

EZEQUIEL & CABRITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1739/
20020109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20020109.

Certifico que, por escritura lavrada em 9 de Janeiro de 2002, a
fl. 25 do livro n.º 75-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, entre Ezequiel da Silva Cabrita e Ana-
bela Alves Martins Cabrita, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ezequiel & Cabrita, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cascata, 12-C, em
Aldeia Ruiva, freguesia de São Bartolomeu de Messines, concelho de
Silves.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção e reparação de
veículos automóveis. Serviços de pintura e bate-chapa.

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 do
valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio Ezequiel da Silva
Cabrita, e outra do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia
Anabela Alves Martins Cabrita.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até três vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa.  1000027465

TONIMAR � EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1216/
950106; identificação de pessoa colectiva n.º 503331171; data da
apresentação: 17012001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 1000026773

CRUZ & LEAL, COMÉRCIO DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1185/
940422; identificação de pessoa colectiva n.º 503178500; data da
apresentação: 17012002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Adelina Maria Costa.
1000026769

LIMA NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1175/
940218; identificação de pessoa colectiva n.º 503142166; data da
apresentação: 17012002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa.  1000026762

RESTAURANTE CHINÊS ZHU & WANG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1143/
930614; identificação de pessoa colectiva n.º 503003662; data da
apresentação: 17012002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa.  1000026758

CLUBE 39 � EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1131/
930326; identificação de pessoa colectiva n.º 502977728; data da
apresentação: 17012002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa.  1000026753

CLARO, INÁCIO & COSTA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1120/
930121; identificação de pessoa colectiva n.º 502909307; data da
apresentação: 17012002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 1000026748

FABRIQUÍMICA � PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1279/
951222; identificação de pessoa colectiva n.º 503542644; data da
apresentação: 17012002.

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

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa.  1000026743

NETO & PEFFER � MULTISERVIÇOS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1042/
920211; identificação de pessoa colectiva n.º 502701625; data da
apresentação: 17012002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 1000026739

PARAÍSO VILLAS � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 742/
880301; identificação de pessoa colectiva n.º 501944257; data da
apresentação: 17012002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel S.
Zambujo Rosa. 1000026734

LEIRIA

ALVAIÁZERE

DECORFLORÁLIA � SOCIEDADE DE FLORISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 104/
900629; identificação de pessoa colectiva n.º 500598696; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato com reforço e redenominação do ca-
pital, 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 nos diversos valores do activo, conforme escrituração, e

corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, José Antunes da Silva e Maria Alice
Antunes Serra.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 1000026067

LOPES E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 43/
910313; identificação de pessoa colectiva n.º 500802831; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato com reforço e redenominação do ca-
pital, tendo, em consequência, o corpo do artigo 3.º do respectivo
contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de cada só-
cio, no valor de 2500 euros, pertencendo a Almiro Jesus Silva e
Fernando Lopes Simões Miguel.

§ único. (Mantém-se.)

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 1000026066

GONÇALVES E BATISTA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 126/
911204; identificação de pessoa colectiva n.º 502658681; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato com reforço e redenominação do ca-
pital, 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 correspondente à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros, uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 1000026065

TRAVE DESPORTIVA � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 172/
950221; identificação de pessoa colectiva n.º 503351334; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato com reforço e redenominação do ca-
pital, 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, integralmente já em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por duas quotas, uma quota do valor nominal de
4375 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Brás Piedade, e outra
quota do valor nominal de 625 euros, pertencente à sócia Margari-
da Brás.
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O texto completo do contrato alterado, na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 1000026059

MORGADO & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 162/
940704; identificação de pessoa colectiva n.º 503220957; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato com reforço e redenominação do ca-
pital, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo contrato
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já em dinheiro, é de 5000 euros e
é formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros
cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Fernando António Brás
Lourenço e Carlos Fernando Pereira Morgado.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 1000026060

MATIAS E SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 81/
890515; identificação de pessoa colectiva n.º 500711178; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 7/011219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato com reforço e redenominação do ca-
pital, tendo, em consequência, o artigo 3.º do respectivo contrato
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros e pertence uma a cada um dos sócios António Matias e Ar-
mindo Santos.

§ 1.º Se o desenvolvimento e os interesses da sociedade assim o
exigirem, os sócios obrigam-se a entrar em prestações suplementa-
res.

§ 2.º É livremente permitida entre os sócios a cessão de quotas,
no todo ou em parte, não podendo a cessão a estranhos ser feita
sem o consentimento da sociedade.

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 1000026061

J. LOPES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 85/
890724; identificação de pessoa colectiva n.º 502196467; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/011221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato com reforço e redenominação do ca-
pital, tendo, em consequência, o corpo do artigo 4.º do respectivo
contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

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

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 1000026062

JAT � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 242/
000203; identificação de pessoa colectiva n.º 504695819; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2 e 3/011205.

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

Cessação de funções de gerente de Amândio Simões Carvalho, por
renúncia, em 16 de Novembro de 2000.

Alteração parcial do contrato, tendo, em consequência, o n.º 2
do artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

Está conforme o original.

1 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 1000026064

CALDAS DA RAINHA

VIDEOTRON � ELECTRÓNICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
011207.

Certifico que, por Manuel de Almeida Querido, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma VIDEOTRON � Electrónica,
Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Estrada de Tornada, 47, Lavradio,
Tornada, 2500-315 Caldas da Rainha.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio e reparação de material
eléctrico e electrónico.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio único Manuel de Almeida
Querido.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

5.º

A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio Manuel
de Almeida Querido, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A gerência fica autorizada a celebrar todos e quaisquer negó-

cios jurídicos com a sociedade, no âmbito do objecto social.
§ 3.º A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro

do concelho das Caldas da Rainha ou para concelho limítrofe.
§ 4.º A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

Foi conferida e está conforme.

17 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000026696
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MCM � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3076; identificação de pessoa colectiva n.º 505447037;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/011207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
deslocação da sede social e foi alterado parcialmente o contrato social
quanto ao artigo 1.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de MCM � Comércio de
Produtos Alimentares, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Eça de Queirós, 3, 2.º, direito, em
Caldas da Rainha.

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

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

Foi conferida e está conforme.

16 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000026692

MINI MERCADO E TALHO O BOM GOSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1402; identificação de pessoa colectiva n.º 501989285;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/011203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
cessação de funções da gerente Fantina Lajinha de Almeida Casi-
miro Gaspar, por destituição em 7 de Novembro de 2001.

Foi conferida e está conforme.

9 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
1000026688

FACILPORTA � PORTÕES AUTOMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2684; identificação de pessoa colectiva n.º 504394363;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/011207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 25 000 euros, após aumento de 4 009 640$, subscrito
em dinheiro pelos sócios, em partes iguais e como reforço das res-
pectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º e aditado o n.º 4 do
artigo 4.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

4 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante de cinco vezes o capital social.

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

Foi conferida e está conforme.

16 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
1000026686

SANTOS & BRANCO � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1581; identificação de pessoa colectiva n.º 502312157;
data da apresentação: 011212.

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

Foi conferida e está conforme.

18 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
1000026684

CIBERMEDIA � GABINETE DE APOIO INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1634; identificação de pessoa colectiva n.º 502414545;
data da apresentação: 011212.

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

Foi conferida e está conforme.

18 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
1000026681

MARÍLIA & VININHA � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1955; identificação de pessoa colectiva n.º 502977914;
data da apresentação: 011212.

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

Foi conferida e está conforme.

18 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
1000026678

MARTINHO & ADELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3174; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/020109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
cessação de funções do gerente Adelino da Silva Neto, por renúncia,
em 4 de Janeiro de 2002.

Foi conferida e está conforme.

25 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
1000026675

URBANIZAÇÃO QUINTA DA LONGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2347; identificação de pessoa colectiva n.º 503723975;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 4/011211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 402 4100$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e representa-se por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios António do Rosário Lino e Roadhouse Holding
Company, Ltd.

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

Foi conferida e está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 1000026673
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TÁXI TIMÓTEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2744; identificação de pessoa colectiva n.º 504399179;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 17/011211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
nomeação do gerente Arlindo Cordeiro Nunes Nobre, em 4 de De-
zembro de 2001.

Foi conferida e está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 1000026669

CONSTRUÇÕES REBELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1338; identificação de pessoa colectiva n.º 501848118;
inscrição n.º 5926; número e data da apresentação: 18/011211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2001.

Foi conferida e está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 1000026667

VILALINO � COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2205; identificação de pessoa colectiva n.º 503407798;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/011211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 402 4100$, subscrito em
dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 4.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido da seguinte forma:

a) António do Rosário Lino, uma quota do valor nominal de 2500
euros; e

b) Adelina da Silva Marques, uma quota do valor nominal de 2500
euros.

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

Foi conferida e está conforme.

21 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernandes
Ferreira. 1000026664

CARTÁGARCIA � GABINETE DE GESTÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2388; identificação de pessoa colectiva n.º 503807370;
data da apresentação: 011212.

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

Foi conferida e está conforme.

18 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
1000026662

BREMOLI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2263; identificação de pessoa colectiva n.º 503554979;
data da apresentação: 011212.

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

Foi conferida e está conforme.

18 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
1000026660

ÂNGELO & CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 2772; identificação de pessoa colectiva n.º 504666274;
data da apresentação: 011212.

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

Foi conferida e está conforme.

18 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
1000026658

LÍDIA RODRIGUES & ISABEL BERNARDINO
COMÉRCIO A RETALHO GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 1998; identificação de pessoa colectiva n.º 503034509;
data da apresentação: 011212.

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

Foi conferida e está conforme.

18 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
1000026656

LISBOA

CASCAIS

REIS & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1075
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500962570; data do
depósito: 20000621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000043117

FRNCISCO & NOGUEIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 618/
011009 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503510960.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2001. � A Adjunta do Conservador, Alexandra
Maria Bento Batista dos Santos. 1000017887

TALHO SESSENTA E SETE � CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6647
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502618442; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 57/010213.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 400 000$
para 5000 euros, tendo sido alterados os artigos 4.º e 6.º, n.os 1 e 2,
os quais passam a ter a redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 5000 euros, dividido em quatro quotas: uma do valor
nominal de 3500 euros, pertencente à sócia C. C. Carnes � Co-
mércio de Carnes, L.da, e três iguais de 500 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios Esteves Soares Lourenço, António Assis Rai-
mundo e Manuel dos Santos Pinto.

6.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos sócios Esteves Soares
Lourenço, António Assis Raimundo e Manuel dos Santos Pinto.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de três gerentes.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027002

ROSÁRIO MARQUES & MARQUES, LIMPEZAS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8529
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503123064; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 81/011017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 400 000$
para 25 000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º, n.º 1, e 3.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Rosário Marques &
Marques, Limpezas e Decorações, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Maria Helena Vieira da Silva, 20, Tapada das Mercês, freguesia de
Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros e correspondente à soma de duas quotas iguais de 12 500 euros,
pertencendo uma a cada uma das sócias Indra Maria do Rosário
Marques Maria Flôr Marques da Silva.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000026997

CENTRO TÉCNICO DE ANÁLISES DE SÃO JOÃO
DO ESTORIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1602
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500753652; ins-
crição n.º 10, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 11;
números e data das apresentações: 34-36/011018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 400 000$
para 25 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado, e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 16 250 euros,
pertencente à sócia SACLIPOR � Laboratórios de Análises Clíni-
cas de Portugal, S. A.; uma de 7500 euros, pertencente à sócia CL �
Participações, SGPS, S. A., e uma de 1250 euros, pertencente ao
sócio José Manuel Barbosa Gonçalves Teixeira.

Mais certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

6 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 35/011018.
Cessação de funções de gerente de Cláudio Augusto Carvalho, por

renúncia, em 23 de Abril de 2001.
11 � Apresentação n.º 36/011018.
Designação para gerente de Carlos José Amaral Rosales, divorci-

ado, residente na Avenida dos Estados Unidos da América, 70, 6.º,
esquerdo, Lisboa, em 23 de Abril de 2001.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000026991

BEPATE � ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4726
(Cascais); ; identificação de pessoa colectiva n.º 502382449; ins-
crição n.º 14 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 120 e 121/011023.

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

14 � Apresentação n.º 120/011023.
Designação dos órgãos sociais, em 31 de Março de 2000.
Conselho de administração: presidente � Maria Elena di

Rovasenda, divorciada, residente na Quinta Patiño, Alcoitão; Isabella
Manuela de Rivera di Rovasenda, divorciada, residente na Quinta
Patiño, Alcoitão, e Fernando Manuel Nore de Almeida Jardim, ca-
sado, residente na Rua de António Maria Cardoso, 25, 4.º, Lisboa;

Fiscal único: Patrício, Mimoso e Mendes Jorge, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Nogueira e Sousa, 8,
1.º, Lisboa, representada por Joaquim Patrício da Silva, revisor ofi-
cial de contas; suplente � Alberto Arnauth Ribeiro, revisor oficial
de contas, casado, residente na Praça do Infante D. Henrique, 3, 1.º,
esquerdo, Loures.

Prazo: ano de 2000.
14 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 121/011023.
Recondução dos membros do conselho de administração e fiscal

único, em 20 de Dezembro de 2000.
Prazo: ano de 2001.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000026986

MILLENIUM � LANGUAGE SCHOOL � ESCOLA
DE LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 748
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504614053; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/011023.

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

2 � Apresentação n.º 14/011023.
Designação para gerente de Fernando Paulo Rodrigues Pereira,

casado, residente na Rua de António Pires, 6, rés-do-chão, direito,
Paço de Arcos, em 15 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000026980

CONAF � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E APOIO FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5371
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502562676; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 56/011009.

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

5 � Apresentação n.º 56/011009.
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Redenominação com reforço de capital.
Montante do reforço: 602 410$, realizado por incorporação de

reservas e subscrito por todos os sócios em partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Termos da alteração:
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) João Baptista Martins Costa � 1000 euros;
2) Maria Jerónima Martins da Costa Gomes � 1000 euros;
3) Abel Martins da Costa � 1000 euros;
4) José Ângelo de Oliveira Gomes � 1000 euros;
5) Cidália Martins de Jesus Costa, João Baptista Martins Costa,

Abel Martins da Costa e Maria Jerónima Martins da Costa Gomes,
em comum e sem determinação de parte ou direito � 1000 euros.

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

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027006

RESTAURANTE MARISQUEIRA PORTO FINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 016
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504028901; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 10;número e data
da apresentação: of. 130/011023.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente Eduardo Rodrigues Machado, por renúncia, em 10 de
Outubro de 2001, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 3.º, 5.º e 7.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 7500 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma do
valor nominal de 2475 euros, pertencente ao sócio Mário Pinheiro
Ferreira, uma do valor nominal de 2475 euros, pertencente à sócia
Carla Maria da Costa Martins, uma do valor nominal de 1275 euros,
pertencente à sócia Ana da Piedade dos Santos Machado, e outra do
valor nominal de 1275 euros, pertencente ao sócio Eduardo Rodri-
gues Machado.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será
designada em assembleia geral.

2 � São desde já nomeados gerentes os sócios Mário Pinheiro
Ferreira e Carla Maria da Costa Martins.

ARTIGO 7.º

1 � Para vincular a sociedade, nomeadamente em contratos de
financiamento e hipoteca, bem como para a representar em juízo e
fora dele, activa e passivamente, é necessária a assinatura de todos
os gerentes com autorização de todos os sócios.

2 � Para os negócios sociais correntes e administrativos, são
necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

3 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças,
avales, letras de favor e outros semelhantes.

Foram eliminados os artigos 6.º, 8.º e 9.º, passando os artigos 7.º,
10.º, 11.º, 12.º, 13.º e 14.º a ser os artigos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 11.º

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000026977

CONTROLFRIO � EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE INSTALAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 874
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501820175; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 45/011003.

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

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: Sousa Pedro � Projectos e Gestão de

Instalações Técnicas, S. A.
Sociedades incorporadas: CONTROLFRIO � Exploração e Ma-

nutenção de Instalações, L.da, e QUANTUM � Gestão e Manuten-
ção de Edifícios, L.da

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000026973

SOUSA PEDRO � PROJECTOS E GESTÃO
DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5323
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501611444; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 44/011003.

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

16 � Apresentação n.º 44/011003.
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedades incorporadas: QUANTUM � Gestão e Manutenção

de Edifícios, L.da, e CONTROLFRIO � Exploração e Manutenção
de Instalações, L.da

Alterações a projectar:
Objecto: elaboração de projectos, gestão e execução de obras de

instalações técnicas, assim como exploração, manutenção de insta-
lações técnicas e de edifícios.

Capital: 1 104 460 euros, em resultado da atribuição de acções da
sociedade incorporante aos sócios das sociedades incorporadas, pela
fusão, o capital social daquela será aumentado mediante a emissão de
20 893 novas acções, com o valor nominal de 5 euros cada, a que
corresponderá um aumento de capital de 104 460 euros, pelo que o
capital social da sociedade incorporante ficará dividido em 220 892
acções, com o valor nominal de 5 euros cada, a que corresponderá um
capital social de 1 104 460 euros, após a fusão e aumento de capital.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000026971

LISBON CONNECTION � EVENTOS CULTURAIS
E PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 498
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504507915; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/010906.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 19/010906.
Cessação de funções de gerente de Maria Manuela Ribeiro Ma-

teus, por renúncia, em 28 de Abril de 2000, com efeitos a partir de
1 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 1000026967

COMER E BEBER, RESTAURAÇÃO E BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 692
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504227122; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 3 e 4/010521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram fun-
ções de gerente Luísa da Cruz Ferreira e Martinho António Macarrinha
Fonseca, por renúncia, em 24 de Abril de 2001, e foi alterado par-
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cialmente o contrato social quanto ao artigo 5.º, o qual passa a ter a
redacção seguinte:

5.º

A administração e representação da sociedade incumbem à gerên-
cia, cujos membros serão escolhidos de entre os sócios, ficando des-
de já nomeados gerentes ambos os sócios, António Augusto de Jesus
Pereira e Maria de Fátima dos Santos Teixeira Pereira.

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

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 1000026965

FERNANDO BRÁS � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 291
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505614693; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/010906.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 9/010906.
Cessação de funções de gerente de Elisabete Maria de Jesus da Silva

Brás, por renúncia, em 1 de Agosto de 2001.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 1000026961

ROLÃO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 682
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504907220; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/010906.

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

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 7/010906.
Cessação de funções de gerente de Susana Luísa Pires Rolão, por

renúncia, em 24 de Julho de 2001, com efeitos a partir de 1 de Agosto
de 2001.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 1000026956

ILMA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1647/
950601; (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 500784736.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Adjunta do Conservador, Alexandra
Maria Bento Batista dos Santos. 1000016319

PINTO AIRES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 559
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504288695; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 65/010913.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, n.os 1 e 2, e
3.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ceapharma, Consultadoria Far-
macêutica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Alcássimas, 8.º, B,
freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 15 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 7500 euros cada uma e
uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adé-
rito de Almeida Brazão Carvalho. 1000005076

MVV ENERGIE PORTUGAL � SERVIÇOS
DE RACIONALIZAÇÃO ENERGÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 545/
990805 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503590398.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Adjunta do Conservador, Alexandra
Maria Bento Batista dos Santos. 1000016876

PRO-LENTE � SERVIÇOS ÓPTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 093/
960515 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503668702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Adjunta do Conservador, Alexandra
Maria Bento Batista dos Santos. 1000016804

GESSOCERÂMICA � ARTESANATO E ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 397/
980724 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504220713;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 161/980724.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GESSOCERÂMICA � Artesa-
nato e Artigos para o Lar, L.da, e tem a sua sede na Rua da Pe-
dreira, 18, freguesia de Santa Maria, concelho de Sintra.

2 � Por decisão da gerência, a sede poderá ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação social onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em
sociedades com objecto diverso do seu e integrar agrupamentos com-
plementares de empresas, constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, fabrico, importação,
exportação de artesanato, faianças e artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 400 000$, integralmente realizado em
dinheiro, e está dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
200 000$, uma de cada um dos sócios, Gabriela Maria Serra da Silva
Vasquez e João Manuel Carvalho Vasquez.
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2 � Podem ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 2 000 000$.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, mediante prévia deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � A gerência não terá remuneração se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Gabriela Maria
Serra da Silva Vasquez e João Manuel Carvalho Vasquez.

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

ARTIGO 5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende
sempre do consentimento prévio da sociedade.

2 � Nas cessões onerosas, a sociedade, em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes, em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais, pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Ocorrendo penhora, arrolamento ou arresto ou quando, por

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação
judicial da quota;

c) Se ocorrer o falecimento do seu titular;
d) Por falência do seu titular;
e) Por exclusão do seu titular;
f) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade, sendo

este devido;
g) Em caso de partilha da quota, por divórcio ou separação de

bens, se esta não for adjudicada ao respectivo titular.
2 � Se a lei não dispuser imperativamente de modo diverso, nos

casos previstos nas alíneas b), c), d) e g), a amortização será efec-
tuada pelo valor que para a quota amortizada resultar de balanço
especial organizado para o efeito, e nos casos previstos nas alíneas
e) e f), a contrapartida da amortização será igual ao valor nominal
da quota.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Adjunta do Conservador, Alexandra
Maria Bento Batista dos Santos. 1000017858

EIKON � CENTRO GRÁFICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 592
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503612979; data do
depósito: 20000620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000043112

ARLINDO & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 195
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501450700; data do
depósito: 20000620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000043108

OFTALMÓPTICA � SERVIÇOS ÓPTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 125/
990119 (Oeiras).

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Adjunta do Conservador, Alexandra
Maria Bento Batista dos Santos. 1000016948

SÓELCA � SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA
DE CASCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 827;
identificação de pessoa colectiva n.º 500510946; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/141197.

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

1 � Apresentação n.º 2/971114, averbamento n.º 1.
Sede: Alameda da Guia, 347, rés-do-chão, esquerdo, vila e fregue-

sia de Cascais.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000026078

SANFERTEL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4428;
identificação de pessoa colectiva n.º 502157232; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 3/031096.

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

2 � Apresentação n.º 3/961003.
Facto inscrito: dissolução da sociedade.
Liquidatário: Fernando José Rodrigues Rolo Duarte.
Data da liquidação: seis meses a partir de 6 de Novembro de 1995.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000026077

SERVIÇO NACIONAL DE DESINFECÇÕES E EXPURGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4457;
identificação de pessoa colectiva n.º 502169745; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/190696.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º e 2.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Serviço Nacional de De-
sinfecções e Expurgo, L.da, e tem a sua sede na Urbanização Bairro
Novo de Santo António, lote 8, atelier direito, Rana, freguesia de
São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

§ único. (Mantém-se.)
2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos e pres-
tação de serviços de desinfecção e limpeza.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000026075
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MORAIS & ERNESTO, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9293/
950301 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503374598.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1997.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Conservadora Destacada, Maria da
Glória Amaral Bairras. 1000026073

CARQUIMEDE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9896
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503960950; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 37/39/010918.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessaram fun-
ções de gerente Marco Filipe Carneiro Silva e Sílvio Sequeira Sardi-
nha, por renúncia, em 4 de Março de 1998, e foi alterado parcial-
mente o contrato social quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais passam
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrita, é de 400 000$ e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 200 000$, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será
exercida por sócios ou não sócios, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 1000026044

FAME � ESTÚDIOS FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 094
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503934500; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/990108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 400 000$
para 5 000 000$, e quanto à redacção do n.º 2 do artigo 1.º e do
n.º 1 do artigo 3.º; acrescentar um novo n.º 3 aos artigos 3.º e 4.º e
aditar dois novos artigos, os artigos 7.º e 8.º, os quais passam a ter
a redacção seguinte:

1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Elias Garcia, 43, 1.º,
direito, na freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$ e corresponde à soma de cinco quotas de 1 000 000$
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José da Silva Serafim,
Paula Cristina Ferreira Mendes Isaías Silva Serafim, Paulo Sérgio
Ferreira Mendes Isaías, Ana Cristina de Moura Pereira Carvalho Leal
Isaías e Vera Mónica Ferreira Mendes Isaías.

3 � Quando for de interesse para a sociedade, poderão ser exigi-
das prestações suplementares de capital, até ao montante de
10 000 000$.

4.º

3 � Para actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um dos gerentes.

7.º

É dispensado o consentimento da sociedade para a cessão de quo-
tas entre sócios e divisão entre herdeiros de sócios, sem prejuízo do
número seguinte.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar quaisquer quotas sempre que:
a) Se verifique a falência ou insolvência do titular;
b) A quota seja objecto de penhora, arresto ou qualquer outra

forma de apreensão forçada;
c) Por divórcio, separação judicial ou óbito do titular, a quota se

deva transmitir a quem não era seu titular.
2 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, podendo,

por deliberação dos sócios, ser dividida para efeitos de alienação aos
sócios ou a terceiros.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 1000026049

JOÃO CARDOSO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 623
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505666910; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 54/010726.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A firma João Cardoso � Sociedade Unipessoal, L.da, titular do
cartão provisório de pessoa colectiva n.º P505666910, tem a sua
sede na Rua das Caravelas, 342, 4.º, C, 2750-615 Cascais, freguesia
de Cascais e concelho de Sintra.

§ único. Por simples decisão da gerência, poderá a sede social ser
mudada para qualquer outra zona dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar e encerrar agências, sucursais,
filiais e outras formas de representação em qualquer ponto do País.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de conservação, manu-
tenção e reparação de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, o correspondente a 1 002 410$, representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio.

Poderá o sócio efectuar prestações suplementares até ao décuplo
do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio, desde já nomeado gerente, ou a pessoas estranhas à sociedade
que venham a ser designadas pelo sócio.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 1000026052

CAUDERA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 063
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505419491; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 186/171201.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a firma CAUDERA � Sociedade Imobiliária,
S. A., terá a forma de sociedade anónima e durará por tempo inde-
terminado.
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ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Olivença, 14, Edifício
3, 1.º, A, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

2 � A administração da sociedade pode deslocar livremente a sede
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar, transferir ou encerrar, quer em território
nacional quer no estrangeiro, sucursais, agências, escritórios ou quais-
quer outras formas de representação nacional.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis
e aquisição de prédios rústicos e urbanos para revenda, bem como a
promoção e gestão de bens imobiliários, nomeadamente a sua ex-
ploração em regime de arrendamento.

2 � A sociedade poderá subscrever, adquirir, alienar e gerir par-
ticipações noutras sociedades, nacionais ou estrangeiras, sob a for-
ma de quotas ou acções, incluindo as reguladas por leis especiais e
agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � O capital social está representado por 10 000 acções com o
valor nominal de 5 euros cada uma, podendo haver títulos de 1, 5,
10, 50, 100, 500, 1000 ou mais acções.

2 � As acções são ao portador.
3 � Os títulos serão assinados pelo administrador único, poden-

do a assinatura ser de chancela, ou, no caso de conselho de adminis-
tração, por dois administradores, podendo a assinatura de um deles
ser de chancela.

ARTIGO 6.º

Acções preferenciais

A sociedade poderá emitir acções preferenciais, com ou sem voto,
remíveis ou não, nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Órgãos sociais

São órgãos da sociedade a assembleia geral, a administração e o
fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário.

2 � O mandato é de três anos, renovável.

ARTIGO 9.º

Composição

A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito a
voto, pesentes ou representados.

ARTIGO 10.º

Direito de voto

1 � A cada acção corresponde um voto.
2 � As votações serão feitas pelo modo designado pelo presiden-

te da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunir-se-á ordinariamente no 1.º trimes-
tre de cada ano para os fins expressos no artigo 366.º do Código das
Sociedades Comerciais e extraordinariamente sempre que para tal
seja convocada nos termos do artigo 375.º do referido Código.

2 � A assembleia geral reunir-se-á na sede da sociedade, mas
poderá reunir-se em qualquer outro local escolhido pelo presidente
da mesa, desde que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos na
lei.

ARTIGO 12.º

Quórum constitutivo

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral só poderá fun-
cionar e deliberar validamente quando se encontre presente ou re-
presentado, pelo menos, 50 % do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode funcionar
e deliberar validamente estando presentes ou representados qualquer
número de accionistas.

ARTIGO 13.º

Quórum deliberativo

As deliberações sociais, salvo quando a lei exija maioria mais ele-
vada, deverão reunir sempre o voto favorável de, pelo menos, 50 %
do capital social presente ou representado.

ARTIGO 14.º

Competência

Nos termos da lei e dos presentes estatutos, a assembleia geral
tem competência para:

a) Eleger a mesa da assembleia geral, o administrador único (ou o
conselho de administração) e o fiscal único.

b) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
c) Deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;
d) Deliberar sobre quaisquer alterações aos estatutos e aumentos

de capital;
e) Deliberar sobre a remuneração dos corpos sociais;
f) Deliberar sobre a existência de justificado interesse próprio da

sociedade para a prestação de garantias reais ou pessoais a dívidas de
outras entidades que não se encontrem em relação de domínio ou de
grupo com ela;

g) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-
cada.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 15.º

Composição

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração composto por um mínimo de três e um
máximo de nove membros, podendo ser accionistas ou não, sendo o
respectivo presidente eleito em assembleia geral.

2 � O mandato é de três anos, renovável.

ARTIGO 16.º

Competência

Compete ao administrador único/conselho de administração gerir
e representar a sociedade, praticando todos os actos tendentes à
realização dos fins sociais que não sejam da competência de outros
órgãos da sociedade.

ARTIGO 17.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se em todos os actos ou contratos:
a) Pela assinatura do administrador único ou pela assinatura de

dois administradores no caso de conselho de administração;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado;
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c) Pela assinatura de mandatário/procurador, no uso dos poderes
conferidos para a prática de certos e determinados actos.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 18.º

Mandato

O mandato do fiscal único é de três anos, renovável

ARTIGO 19.º

Competência

Compete ao fiscal único:
a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Zelar pela observância da lei e dos presentes estatutos;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e

documentos que lhe servem de suporte;
d) Verificar, quando o julgar conveniente e pela forma que enten-

da adequada, a extensão da caixa e as existências, de qualquer espé-
cie, dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebi-
dos em garantia, depósito ou outro título;

e) Verificar a exactidão do balanço e da demonstração dos resul-
tados;

f) Verificar se os critérios valorimétricos adoptados pela socie-
dade conduzem a uma correcta avaliação do património e dos resul-
tados;

g) Elaborar anualmente relatório sobre a sua acção fiscalizadora e
dar parecer sobre o relatório, contas e propostas apresentados pela
administração;

h) Convocar a assembleia geral quando o presidente da mesa o
não faça em tempo devido; e

i) Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato
da sociedade.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

Distribuição de resultados

1 � A assembleia geral que aprovar as contas poderá deliberar
que seja distribuído pelos sócios menos de metade do lucro do exer-
cício distribuível, cabendo à mesma decidir sobre a aplicação a dar
ao mesmo, deduzidas as verbas que, por lei, tenham de se destinar à
constituição ou reforço do fundo de reserva.

2 � O administrador único/conselho de administração pode, nos
termos da lei, deliberar proceder a adiantamentos sobre os lucros.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 21.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se apenas nos casos previstos na lei.
2 � A assembleia geral que for convocada para deliberar a liqui-

dação e partilha regulará o modo de proceder a tais actos.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Monteiro dos Santos. 1000025944

ROTOAR � SOCIEDADE FORNECEDORA
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4994
(Oeiras); inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/981117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1997.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
1000015752

JOAQUIM MANUEL J. ROUSSADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4627
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501878181; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 78/951024.

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

Facto registado: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Outubro de 1995.

Está conforme o original.

12 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Lucília Maria Gomes
Jacinto. 1000016106

POLISUPER PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1929/
900427; identificação de pessoa colectiva n.º 500935831; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 4/960906.

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

14 � Apresentação n.º 4/960906.
Facto inscrito: nomeação de membro do conselho fiscal.
Membro nomeado: Bernardo Alberto Amado Martins Ferreira,

casado.
Prazo: 1995-1997.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027322

OBRADESIGN � CONSTRUÇÕES E REMODELAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 300/
980206; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
980206.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma OBRADESIGN � Construções e Re-
modelações, L.da, com sede na Rua do Alto do Espargal, lote 2, 3.º,
esquerdo, lugar de Caparide, freguesia de São Domingos de Rana,
concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas,
remodelação e reconstrução de edifícios, compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim.

§ único. A sociedade pode adquirir participações noutras socieda-
des, mesmo de responsabilidade ilimitada e com objecto diverso, e
associar-se em agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 000 000$ e encontra-se dividido em duas quotas de 500 000$
cada, uma de cada um dos sócios, Pedro Manuel Carreira Gonçalves
Nunes e Carlos Alberto Teixeira de Matos.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Pedro Manuel
Carreira Gonçalves Nunes e Carlos Alberto Teixeira de Matos, sen-
do suficiente a intervenção de qualquer um para obrigar a sociedade.

5.º

Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre,
sendo atribuído à sociedade em primeiro lugar e aos restantes sócios
em segundo o direito de preferência na cessão onerosa de quotas a
terceiros.
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6.º

1 � A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota tiver sido cedida sem prévio consentimento da

sociedade, quando o seu titular tiver sido declarado insolvente ou
quando a quota tiver sido arrestada, arrolada ou penhorada.

2 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo
os sócios deliberar a correspondente redução do capital ou o aumen-
to do valor das restantes quotas ou ainda a criação de uma ou mais
quotas para alienação a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

3 � O valor da amortização será o que para a quota for determi-
nado no último balanço aprovado.

7.º

Por deliberação dos sócios, podem ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

São sócios Pedro Manuel Carreira Gonçalves Nunes e Carlos Al-
berto Teixeira de Matos, solteiros, maiores.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027320

DINEGO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4654/
910802; identificação de pessoa colectiva n.º 502250844; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 6/201097.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de
19 600 000$ para 80 000 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º, o
qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrita, é de 80 000 000$ e cor-
responde à soma de três quotas: duas iguais de 20 000 000$, uma de
cada um dos sócios João Filipe Gericota Catalão e Marta de Campos
Bandeira Vieira Catalão, e outra de 40 000 000$, da sócia N. V. D�
ARTA.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027313

ANTÓNIO A. SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4923/
900315; identificação de pessoa colectiva n.º 502370165; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 16/180397.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de
2 000 000$ para 6 000 000$, tendo sido alterados os artigos 3.º e
5.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6 000 000$ e corresponde à soma das cinco quotas seguintes: uma
do valor nominal de 2 000 000$, pertencente ao sócio António
Augusto Soares; uma do valor nominal de 1 250 000$, pertencente
à sócia Maria Margarida Marques Soares; uma do valor nominal de
1 250 000$, pertencente à sócia Amélia da Ressurreição Marques
Soares da Cruz Coelho; uma do valor nominal de 750 000$, perten-
cente à sócia Joana Margarida Marques Soares da Cruz Coelho, e
uma do valor nominal de 750 000$, pertencente ao sócio Bernardo
Marques Soares da Cruz Coelho.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para obrigar validamente a sociedade, em quaisquer actos ou

contratos, bem como a sua representação em juízo e fora dele, ac-

tiva e passivamente, é necessária e suficiente a assinatura do ge-
rente António Augusto Soares ou da gerente não sócia Ana Amélia
Marques Soares e na falta de ambos, a assinatura conjunta de dois
gerentes.

3 � (Mantém-se.)
4 � É atribuído ao sócio gerente António Augusto Soares o di-

reito especial à gerência.
5 � Os gerentes António Augusto Soares e Ana Amélia Marques

só poderão ser destituídos da gerência por deliberação tomada em
assembleia geral por uma maioria de, pelo menos, três quartas par-
tes do capital social.

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

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027312

IDEIAGEST � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4239/
950123; identificação de pessoa colectiva n.º 502075988; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 161196.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi transfor-
mada em sociedade anónima, passando a denominar-se IDEIAGEST
� Sociedade de Administração e Gestão de Bens, S. A., que passa a
reger-se pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de IDEIAGEST � Sociedade
de Administração e Gestão de Bens, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede é no Arruamento Projectado à Estrada Nacional n.º 249-4,
lote 2, Abobada, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de
Cascais.

ARTIGO 3.º

O conselho de administração poderá mudar a sede social dentro
do mesmo concelho ou estabelecer sucursais, filiais, delegações, agên-
cias ou outra forma de representação social em qualquer lugar do
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a realização de projectos e estudos
técnicos na área da informática e económica, desenvolvimento e
estudos de marketing na área comercial e industrial; realização de
projectos e empreendimentos na área imobiliária e de urbanização;
construção e venda de imóveis; participação em outras empresas e
administração de bens; comércio e representação; importação e
exportação de grande variedade de produtos e serviços.

ARTIGO 5.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Do capital e das acções

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 5 000 000$ e
está representado por 5000 acções no valor nominal de 1000$ cada
uma, que os sócios subscrevem realizando as suas entradas do se-
guinte modo:

a) O sócio Raul de Castro Rodrigues Caldeira, subscrevendo 200
acções;

b) A sócia Ana Mafalda Baptista Fagulha Moura dos Santos, subs-
crevendo 1000 acções;
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c) O sócio José António Costa Manso, subscrevendo 1000 ac-
ções;

d) A sócia Maria Inês de Castro Rodrigues Caldeira, subscrevendo
1800 acções;

e) O sócio Jorge Alexandre Serra Taborda, subscrevendo 1000
acções.

2 � As acções serão ao portador e serão representadas por títu-
los de 1, 10, 100 e 1000 acções.

CAPÍTULO III

Da administração e fiscalização

ARTIGO 7.º

A sociedade é administrada por um administrador único ou por
um conselho de administração composto por três ou cinco mem-
bros, eleitos por quatro anos, sendo permitida a reeleição.

ARTIGO 8.º

Ao administrador único ou ao conselho de administração são atri-
buídos os mais amplos poderes de gestão e administração dos negó-
cios sociais.

ARTIGO 9.º

O administrador único ou o conselho de administração represen-
tam a sociedade em todas as circunstâncias, estando nas suas atribui-
ções a prática de todos os actos de gestão e administração relativos
ao objecto social e ainda:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele;
b) Adquirir, alienar, onerar, arrendar, trespassar ou alugar quais-

quer bens, móveis ou imóveis, bem como participações em outras
sociedades com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas;

c) Celebrar contratos de locação financeira em quaisquer condi-
ções e prazos relativamente a quaisquer móveis, automóveis e imó-
veis;

d) Confessar e transigir em quaisquer acções judiciais;
e) Comprometer-se em convenções de arbitragem;
f) Constituir mandatários para a prática de determinados actos ou

categorias de actos, conferindo-lhes para tal os respectivos manda-
tos.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração pode delegar num ou mais ad-
ministradores a gestão corrente da sociedade.

2 � A deliberação do conselho deve fixar os limites da delega-
ção.

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do administrador único ou
de dois administradores, ou do administrador-delegado dentro dos
limites da delegação, ou de mandatários ou procuradores, dentro dos
limites dos respectivos mandatos.

ARTIGO 12.º

Os administradores estarão dispensados de prestar caução para o
exercício do cargo caso a assembleia geral assim o delibere.

ARTIGO 13.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do pelo presidente ou por outros dois administradores.

2 � O conselho deve reunir, pelo menos, uma vez em cada se-
mestre.

3 � Os administradores devem ser convocados por escrito, com
a antecedência mínima de oito dias, salvo se o conselho deliberar a
realização de reuniões em datas fixas.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar por outro
nas reuniões do conselho, mediante carta dirigida ao presidente, mas
cada instrumento de representação só pode ser utilizado uma vez.

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a
um conselho fiscal composto por três membros efectivos e um su-
plente.

2 � O fiscal único ou um dos membros efectivos do conselho
fiscal e o suplente terão de ser obrigatoriamente revisores oficiais
de contas.

ARTIGO 15.º

Compete ao conselho fiscal exercer as suas funções em estrita
observância das disposições legais vigentes no âmbito da fiscaliza-
ção das sociedades anónimas.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 16.º

A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tenham em
seu nome, averbadas nos registos da sociedade ou depositadas na
sociedade ou em estabelecimento bancário nos cinco dias que imedi-
atamente precederem a realização de qualquer assembleia geral, pelo
menos, 20 acções.

ARTIGO 17.º

A cada 20 acções corresponde um voto.

ARTIGO 18.º

1 � Qualquer accionista com direito a tomar parte na assembleia
geral pode fazer-se representar por um membro do conselho de ad-
ministração, pelos cônjuges, ascendentes, descendentes ou ainda por
outro accionista com direito a participar na assembleia.

2 � O mandato poderá ser concedido por meio de simples carta
com assinatura reconhecida, dirigida ao presidente da mesa da as-
sembleia geral.

ARTIGO 19.º

1 � Salvo quórum especial exigido por lei, as assembleias gerais
considerar-se-ão constituídas em primeira convocação desde que
estejam presentes ou representados, pelo menos, metade do capital
social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar,
seja qual for o número de accionistas presentes, representados e o
capital por eles representado.

ARTIGO 20.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos presentes, salvo disposição legal ou contratual que exija
maioria qualificada.

2 � As deliberações relativas à fusão, cisão ou modificação do
objecto social e alteração do contrato de sociedade, excepto quando
a alteração diga respeito a aumento de capital, só poderão ser to-
madas por maioria do capital social.

ARTIGO 21.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos quadrienalmente em assembleia geral.

ARTIGO 22.º

Compete à assembleia geral dos accionistas ou a uma comissão de
accionistas nomeada em assembleia geral fixar as remunerações de
cada um dos administradores.

CAPÍTULO V

Da apreciação anual das contas da sociedade

ARTIGO 23.º

A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três primeiros
meses de cada ano para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
quando a assembleia seja o órgão competente para isso;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder às eleições que sejam da sua competência;
d) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade e, se disso for caso e embora estes assuntos não constem
da ordem do dia, proceder à destituição, dentro da sua competência,
ou manifestar a sua desconfiança quanto a administradores e direc-
tores.

ARTIGO 24.º

Na assembleia geral referida no artigo anterior, a apreciação da
administração e fiscalização da sociedade deve concluir por uma
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deliberação de confiança em todos ou alguns dos órgãos de adminis-
tração e fiscalização e respectivos membros, ou por destituição de
algum ou alguns destes.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

Os lucros líquidos apurados e cada exercício, depois de deduzidas
as importâncias destinadas ao fundo de reserva e para outros fundos
que a sociedade decida criar ou reforçar, terão o destino que lhes for
dado em assembleia geral.

ARTIGO 26.º

Havendo dissolução, serão liquidatários os membros do conselho
de administração que, ao tempo, estiverem em exercício, a menos
que, tratando-se de dissolução extrajudicial, o contrário seja delibe-
rado por accionistas possuidores de três quartos do capital.

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

Conferido, está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027309

E. P. TRÊS � ESTUDOS E PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6092/
920422; identificação de pessoa colectiva n.º 502762543; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 25/050697.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valo-
res constantes da escrita, é de 420 000$ e corresponde à soma das
quotas dos sócios, do seguinte modo: José Carlos Nabais Correia �
90 000$; Carlos Manuel Gonçalves de Sampaio Pedroso �
140 000$; António Manuel Baio Dias � 140 000$, e Judite Nabais
Correia � 50 000$.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, compete
a todos os sócios, sendo necessárias duas assinaturas para obrigar a
sociedade em todos os actos e contratos.

§ único. A gerência poderá comprar, vender e permutar veículos
automóveis.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027306

MONTAGENS ELÉCTRICAS ANGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3170/
980424; identificação de pessoa colectiva n.º 501618317; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/980424.

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

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 1997.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027305

O CANTINHO DA MAMÃ � COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3219/
911217; identificação de pessoa colectiva n.º 501850391; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 19/950712.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º e 5.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 000 000$ e cor-
responde à soma de duas quotas, iguais, do valor nominal de 500 000$
cada uma e uma de cada um dos sócios, Maria Clara Morgado Car-
valho dos Santos e Rui Rodrigo de Sousa Lopes dos Santos.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pela sócia, Ma-
ria Clara Morgado Carvalho dos Santos, que desde já fica nomeada
gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027302

MARPOREL � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 158;
identificação de pessoa colectiva n.º 500184844; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/270595.

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

4 � Apresentação n.º 4/950227, averbamento n.º 1.
Renúncia à gerência de José Manuel da Cunha Gonçalves, em 30

de Setembro de 1993.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027298

PASTELARIA CIDABELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 492;
identificação de pessoa colectiva n.º 500212198; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/251194.

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

1 � Apresentação n.º 1/941125, averbamento n.º 1.
Renúncia à gerência de António José e Artur Sérgio Ferreira, em

6 de Abril de 1994.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027297

ROMÃO & ALMEIDA � CARPINTARIA E MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4127/
989205; identificação de pessoa colectiva n.º 502023481; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/980205.

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

Apresentação n.º 11/980205, averbamento n.º 1.
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Cessação das funções de gerência por parte de Carlos Manuel Ferro
Romão e Manuel de Almeida, por renúncia, em 21 de Março de 1997.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027294

 ROMÃO & ALMEIDA � CARPINTARIA E MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4127/
989205; identificação de pessoa colectiva n.º 502023481; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 13/980205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º e 5.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

(Corpo)

A sociedade continua a adoptar a firma Romão & Almeida �
Carpintaria e Marcenaria, L.da, e tem a sua sede na Vivenda de
Canizes de Sousa, Várzea de Manique, freguesia de Alcabideche, con-
celho de Cascais.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será constituída por um só gerente, sócio
ou não, bastando a assinatura de um gerente para obrigar a socie-
dade nos seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027295

PISSARRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1023/
950926; identificação de pessoa colectiva n.º 500397490; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
12/970327.

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

1 � Apresentação n.º 12/970327, averbamento n.º 1.
Cessação das funções de gerente por parte de Isabel Maria da Sil-

va Pissarra Mendonça Santos, por renúncia.
Data da deliberação: 19 de Dezembro de 1996.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027289

 PISSARRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1023/
950926; identificação de pessoa colectiva n.º 500397490; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 11/970310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º e 5.º, §§ 1.º e
5.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 000 000$ e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de 250 000$, da sócia
Maria Emília Lopes Esteves Narciso Gomes; uma de 250 000$, do
sócio Adelino José Narciso Gomes; uma de 170 000$, da sócia Ana
Margarida Esteves Narciso Gomes; uma de 165 000$, do sócio João
Paulo Esteves Narciso Gomes, e uma de 165 000$, do sócio Pedro
Miguel Esteves Narciso Gomes.

5.º

§ 1.º São, desde já, nomeados gerentes os sócios Maria Emília
Lopes Esteves Narciso Gomes, Pedro Miguel Esteves Narciso Go-
mes e Ana Margarida Esteves Narciso Gomes.

§ 2.º (Mantém-se.)
§ 3.º (Mantém-se.)
§ 4.º (Mantém-se.)
§ 5.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,

são necessárias as assinaturas de dois gerentes ou apenas a assinatura
da gerente Maria Emília Lopes Esteves Narciso Gomes.

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

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027292

SILMUNDO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2195/
900816; identificação de pessoa colectiva n.º 501150790; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/280696.

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

1 � Apresentação n.º 4/960628, averbamento n.º 1.
Cessação de funções de gerente de António Raimundo Gama, por

renúncia, em 11 de Abril de 1996.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027278

 SILMUNDO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2195/
900816; identificação de pessoa colectiva n.º 501150790; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/280696.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º e 7.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$ e corresponde à soma de três quotas: uma de
15 000 000$, pertencente ao sócio Manuel Santos da Silva, e duas
de 2 500 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Ma-
nuel Lampreia da Silva e Mário José Lampreia da Silva.

7.º

A gerência, dispensada de caução, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Manuel San-
tos da Silva, sendo suficiente a sua intervenção para que a sociedade
se considere validamente obrigada em todos os seus actos e contra-
tos.

Que se mantém a responsabilidade de António Raimundo Gama
conjuntamente com Manuel Santos da Silva relativamente a defei-
tos de construção de nove moradias e três lojas da SILMUNDO �
Construções, L.da, por cinco anos.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027280

BRANCO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1997/
900206; identificação de pessoa colectiva n.º 500989796; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 19/030697.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 106 � 8 de Maio de 20029542-(66)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º (corpo) e 5.º,
os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 500 000$
e está dividido em duas quotas de 250 000$, do sócio José Carlos Gil
Costa Serralheiro.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertence ao
sócio José Carlos Gil Costa Serralheiro, desde já designado gerente,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

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

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027270

BRANCO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1997/
900206; identificação de pessoa colectiva n.º 500989796; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 17/030697.

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

Renúncia à gerência de Abílio Ferreira Branco, em 16 de Abril de
1997.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027271

 BRANCO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1997/
900206; identificação de pessoa colectiva n.º 500989796; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/030697.

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

Renúncia à gerência de Maria da Conceição Pereira, em 16 de
Abril de 1997.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027272

INFORCÂMARAS � INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6441/
921015; identificação de pessoa colectiva n.º 502865113; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/960513.

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

1 � Apresentação n.º 1/960513, averbamento n.º 1.
Cessação das funções de gerente de José Pedro Fernandes Rodri-

gues Sampaio, por renúncia, em 22 de Março de 1996.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027329

WILSON REIS � SERVIÇOS E COMÉRCIO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8085/
950110; identificação de pessoa colectiva n.º 503370886; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/950110.

Certifico que, entre Wilson Ferreira Reis e Sónia Patrícia dos
Prazeres, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Wilson Reis � Serviços e Comércio
Geral, L.da, e tem a sua sede na Rua Particular à Rua do Mestre
Aquilino Ribeiro, 4, no lugar do Murtal, freguesia da Parede, conce-
lho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, comér-
cio e prestação de serviços de informática e afins.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 400 000$ e encontra-se dividido em duas quotas, uma de
300 000$, pertencente ao sócio Wilson Ferreira Reis, e outra de
100 000$, pertencente à sócia Sónia Patrícia dos Prazeres.

4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os sócios, mas
quando feita a terceiros, depende do consentimento da sociedade.

5.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo do sócio
Wilson Ferreira Reis.

6.º

A sociedade poderá amortizar ou adquirir a quota de qualquer só-
cio quando:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) A quota seja dada em penhor, arrestada, penhorada ou por

qualquer forma deixe de estar na livre disposição do seu titular;
c) O sócio ceda a quota a terceira pessoa, estranha à sociedade,

sem o consentimento desta.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027327

O PORTE DA GRELHA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3574;
identificação de pessoa colectiva n.º 501777091; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 24/010295.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 2.º, 5.º e 7.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 450 000$
e corresponde à soma de três quotas, uma de 234 000$ e outra de
108 000$, ambas do sócio Albino Dantas Esteves, e outra de
108 000$, da sócia Ana Camila Encarnação.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam a cargo do sócio Albino Dantas
Esteves, o qual fica desde já nomeado gerente, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
actos certos e determinados.

§ 3.º É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos ao seu objecto, designadamente por
meio de avales, fianças, subfianças, letras de favor e outros seme-
lhantes.

§ 4.º Os gerentes que praticarem qualquer acto contra o disposto
no parágrafo anterior ficarão responsáveis, pessoalmente, pelos
prejuízos que causarem à sociedade.
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ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

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, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027326

IGNORAMOS � CENTRO MACROBIÓTICO
VEGETARIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3040/
970402; identificação de pessoa colectiva n.º 501539204; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 13/970402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de 500 000$
para 5 000 000$, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5 000 000$ e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2 500 000$ cada, uma de
cada uma das sócias Celeste Mendes de Almeida Dias Varandas e Rosa
Maria Pereira Timóteo Teixeira.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, já
nomeadas gerentes, sendo necessárias as assinaturas de ambas para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027323

RODRIGUES & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4605/
900125; identificação de pessoa colectiva n.º 500404208; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 10/970319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 2.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a restauração e investimentos hote-
leiros.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027321

DALCANAL � COMPONENTES ELÉCTRICOS
E TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6881/
930519; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 10/
080797.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1996.

23 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027319

GUIA � TRADUÇÕES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8040/
941215; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/941215.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Guia � Traduções e Representações,
L.da, e tem a sua sede na Costa da Guia, bloco 4, 3.º, B, na freguesia
e concelho de Cascais.

2.º

A sua duração é por tempo indeterminado.

3.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de traduções, re-
presentações, serviços, consultadoria, importações, exportações.

2 � A sociedade poderá participar noutras sociedades de qualquer
ramo de actividade, ainda que de responsabilidade ilimitada.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$ e está dividido em quatro quotas iguais, uma de cada um
dos sócios, José Alberto Campeão Rosa da Vila, Marja Irja Starck,
Francisco José de Sousa Botelho de Albuquerque e Monique Annick
Moinat.

5.º

A sociedade poderá deliberar o aumento do capital social nos ter-
mos e condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

1 � A sociedade é representada em juízo e fora dele, activa e
passivamente, por dois ou mais gerentes, sócios ou não, eleitos em
assembleia geral para um mandato de um ano.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos serão necessárias as assinaturas de pelo menos dois
gerentes.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes, sem autorização
da assembleia geral, obrigar a sociedade em cauções, avales, letras de
favor, fianças ou quaisquer actos estranhos às actividades sociais,
devendo tais actos, se forem praticados sem autorização, ser consi-
derados da responsabilidade pessoal do infractor.

7.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios, sendo necessário o
consentimento da sociedade em todos os outros casos.

2 � A sociedade primeiro e depois os sócios terão sempre direito
de preferência.

3 � As quotas só poderão ser divididas mediante prévio consen-
timento da sociedade.

8.º

1 � A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo ou consentimento do respectivo titular;
b) Quando penhorada ou arrestada uma quota, já se tenha verifi-

cado a tramitação processual que permita a sua arrematação, venda
ou adjudicação judicial;

c) Por insolvência ou falência judicialmente decretada do titular
da quota;

d) Por interdição ou inabilitação do titular;
e) Por falecimento de sócio individual ou por extinção de socie-

dade detentora de quota;
f) Por cessão ou divisão de quota sem consentimento social;
g) Por exclusão de um sócio nos casos previstos na lei.
2 � A contrapartida da amortização será, para os casos das alí-

neas b) a f), a que para a quota amortizada resultar do último balan-
ço aprovado, sendo para o caso da alínea g) tão-somente o valor
nominal da quota, se outro não resultar da lei.

9.º

1 � As assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias, deverão
ser convocadas por carta registada enviada aos sócios com 15 dias
de antecedência relativamente à data da sua realização, sempre que
por lei não sejam exigidas outras formalidades. Dois ou mais sócios
têm competência para convocar uma assembleia geral.
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2 � No início de cada assembleia geral, ordinária ou extraordiná-
ria, será eleito um presidente da mesa, o qual, no caso de empate
numa votação, terá voto de qualidade.

3 � Compete à assembleia geral ordinária, reunida no princípio
de cada ano, apreciar e votar as contas do exercício, eleger os ge-
rentes e, sendo caso disso, fixar-lhes a remuneração. Compete-lhe
também aprovar as linhas orientadoras da actividade da sociedade e,
em geral, deliberar sobre todos os assuntos pertinentes à sociedade.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 1000027276

TRANSUPORT � CONSULTORIA DE TRANSPORTES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 096/
990104 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/990104.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação TRANSUPORT � Con-
sultoria de Transportes, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sede social é na Rua do Infante Santo, 37, rés-do-chão,
direito, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oei-
ras.

2.º

A sociedade tem por objecto: consultoria de transportes nas áreas
de engenharia, manutenção, gestão, planeamento, segurança, quali-
dade, ambiente, auditoria, inspecção e formação.

3.º

O capital, integralmente realizado em numerário, é de 1 000 000$,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio Fernando Manuel Carvalho dos Reis Aniceto.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, será exercida pelo sócio Fernando Manuel Carvalho
dos Reis Aniceto, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A gerência, em nome da sociedade, pode constituir manda-

tários para quaisquer efeitos.
5.º

O sócio único poderá celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
devendo os mesmos servir a prossecução do objecto social e reves-
tir, sempre, a forma escrita.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da
Cruz de Brito Trindade.  1000026455

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ARN MEDIA COMUNICATIONS � PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1532/810831; identificação de pessoa colectiva
n.º 504203045; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrições n.os 5 e 6; números e data das
apresentações: 21 a 24/20010802.

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

Cessação das funções do membros do conselho de administração:
José Martinez Rovira Vidal, Fernando Rodés Villá e Joaquim Ma-
nuel Teixeira Nunes Barata, por renúncia, em 2 de Maio de 2001.

Cessação das funções dos membros do conselho de administração:
Alfonso Rodés Villá, Ampelio Plaza Mayor e Richard Pace, por
renúncia, em 2 de Maio de 2001.

Designação de membros do conselho de administração, em 9 de
Maio de 2001.

Prazo: até final do quadriénio em curso de 1998-2001.
Conselho de administração: vogais � Teresa Gabriela Vidal Vilhena

Magalhães Crespo Salvador, casada, residente na Avenida do Gene-
ral Firmino Miguel, lote G, 8.º, A, Lisboa; Jaime Miguel da Costa
Costa Correia, casado, residente na Rua Projectada à Rua da Bela
Vista, lote 8, Urbanização Nova do Miradouro, Alto do Murtal,
Parede, e Joaquim Bohorquez Crespi de Valladaura, casado, residen-
te em Guadalquivir, 8, Madrid.

Fernando Mendes da Cruz passou a exercer o cargo de presidente
do conselho de administração.

Reforço de capital, redenominação, renominalização das acções e
alteração parcial do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 3.º e ar-
tigo 6.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 120 301 250$, reali-
zado em dinheiro com a emissão de 120 000 acções, com o valor
nominal de 1000$ cada uma.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

Sede

1 � A sede da sociedade é na Avenida do Marquês de Tomar, 35,
7.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

ARTIGO 6.º

Capital social

O capital social é de 625 000 euros, totalmente realizado em di-
nheiro, dividido em 125 000 acções do valor nominal de 5 euros
cada uma.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares.  3000043018

DELJÓ � REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1532/810831; identificação de pessoa colectiva
n.º 501183914; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
28/20010802.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contra-
to, quanto ao artigo 5.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 502 410$, realizado
em dinheiro e subscrito na proporção das quotas.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros e divide-se em duas quotas: uma
de 4500 euros, do sócio José Teodorico de Jesus Baleizão, e outra
de 500 euros, da sócia Maria da Conceição da Cruz Matias de Jesus
Baleizão.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares.  3000043015

A. F. � INVESTIMENTOS, FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1518/900907; identificação de pessoa colectiva
n.º 502410680; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 33 e inscrição
n.º 40; números e data das apresentações: 14 e 15/20010802.

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

Cessação das funções do vogal do conselho de administração:
Diogo Cordeiro Crespo Cabral Campello, por renúncia, em 31 de
Maio de 2001.
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Designação de vogal do conselho de administração, por coopta-
ção, em 11 de Junho de 2001: Dulce Maria Pereira Cardoso Mota
Jorge Jacinto, casada, residente na Rua de Francisco Baía, 20, 8.º,
H, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 3000043013

DEUTSCHE PARTICIPAÇÕES, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8343; identificação de pessoa colectiva n.º 504897179;
data da apresentação: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas referentes ao ano 2000, individuais e
consolidadas.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  3000043010

ANGÉLICA DE JESUS RIBEIRO SANCHEZ SAENZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 32 052; identificação de pessoa colectiva n.º 500458065;
data da apresentação: 03072001.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043007

EUROSCUT � SOCIEDADE CONCESSIONÁRIA
DA SCUT DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9044; identificação de pessoa colectiva n.º 504877399;
data da apresentação: 03072001.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  3000043009

AEGIDE PORTUGAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 678; identificação de pessoa colectiva n.º 502452544; data
da apresentação: 03072001.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  3000043002

BÉLTICO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5822; identificação de pessoa colectiva n.º 503599301;
data da apresentação: 03072001.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  3000043001

DRIVE � GESTÃO E INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7015; identificação de pessoa colectiva n.º 503994090;
data da apresentação: 03072001.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  3000043000

ÁREA FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5522; identificação de pessoa colectiva n.º 503501662;
data da apresentação: 03072001.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma.  3000042997

BENTO, ROCHETA & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7335; identificação de pessoa colectiva n.º 504102915;
data da apresentação: 03072001.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000042990

ESPAÇO BRINCA, MATERIAL DIDÁCTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 998; identificação de pessoa colectiva n.º 503024120;
data da apresentação: 03072001.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000042989

A. COUTO GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6632; identificação de pessoa colectiva n.º 503870285;
data da apresentação: 03072001.

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

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000042986
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ARYANIBÉRICA � ELECTRÓNICA E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8369/990707; identificação de pessoa colectiva
n.º 504421514; inscrições n.os 3 e 4; números e datas das apre-
sentações: 26/20010523 e 41/20010621.

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

Designação de gerente, em 12 de Junho de 2000: Álvaro Blazquez
Blazquez, residente na Avenida de Fuencarral, ao quilómetro 15,7,
Edifício Europa, 1, 2.º, puerta 2, Alcobendas, Madrid, Espanha.

Designação de gerente, em 20 de Março de 2001: Manuel Carrera
Camara, residente na Avenida de Fuencarral, ao quilómetro 15,7,
Edifício Europa, 1, 2.º, puerta 2, Alcobendas, Madrid, Espanha.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043537

DIVACORK � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8107/990322; identificação de pessoa colectiva
n.º 504606654; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
51/20010727.

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

Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-
to ao artigo 3.º

Reforço: 4820$ em dinheiro e subscrito por ambos os sócios: João
Manuel Fernandes Ferreira � 1446$, e IBOL � Logística e Distri-
buição, L.da � 3374$.

Redacção do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros, re-
presentado por duas quotas, sendo uma de 7000 euros, da sócia
IBOL � Logística e Distribuição, L.da, e outra de 3000 euros, do
sócio João Manuel Fernandes Ferreira.

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043527

ENTREPOSTO V. H. � IMPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6226/960926; identificação de pessoa colectiva
n.º 500820384; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22; número e
data da apresentação: 6/20010627.

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

Recondução dos órgãos sociais para o ano de 2001, por delibera-
ção de 31 de Março de 2001.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043518

AUGUSTO & PENICHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5618/95128; identificação de pessoa colectiva
n.º 503537500; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 33 e 34/20010727.

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

Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quanto
aos artigos 3.º e 4.º e aditamento de um novo artigo, o 5.º

Reforço: 18 048 200$ em dinheiro e subscrito da seguinte forma
pelos sócios: Fernando Augusto � 10 828 920$; Carlos Fernando
de Pina Augusto � 2 607 230$, e João Peniche Fernandes �
2 607 230$, e pelo novo sócio Paulo Fernando Pina Augusto �
2 004 820$.

Cessação de funções dos gerentes Carlos Fernando de Pina Au-
gusto e João Peniche Fernandes, por renúncia, em 23 de Novembro
de 2000.

Teor do artigos alterados:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 60 000
euros, pertencente ao sócio Fernando Augusto, outra de 10 000
euros, pertencente ao sócio Paulo Fernando Pina Augusto, e duas de
15 000 euros cada, pertencentes uma ao sócio Carlos Fernando de
Pina Augusto e outra ao sócio João Peniche Fernandes.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, fica a cargo dos gerentes que forem designados
em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Fer-
nando Augusto.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos
os seus actos e contratos, suficiente a intervenção de um gerente.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 100 000 euros, nas condições a definir em assembleia
geral.

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043514

DRISCOLL PORTUGAL � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 290/20010726; identificação de pessoa colectiva
n.º 505651637; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20010726.

Certifico que, por Driscoll Group, Ltd., foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma

1 � A sociedade adopta a denominação de Driscoll Portugal �
Investimentos Imobiliários, Unipessoal, L.da, e rege-se pelos pre-
sentes estatutos e de acordo com a lei aplicável.

2 � A sociedade é constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ventura Abrantes, 5,
4.º, direito, Parque Europa, Lisboa, freguesia do Lumiar, concelho e
distrito de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência, a sede da sociedade poderá ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como encerrar escritórios, estabeleci-
mentos, sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro, sem necessidade
de prévia autorização da sócia única.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto:
a) Investimentos imobiliários;
b) Prestação de serviços na área de valorização de património

imobiliário; e
c) Aquisição de participações sociais.
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ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor perten-
cente à sócia única Driscoll Group, Ltd.

ARTIGO 5.º

Suprimentos

A sócia única poderá efectuar suprimentos à sociedade nos ter-
mos e condições em que a mesma deliberar.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, remunerados ou não, com dispensa de caução, conforme
for deliberado pela sócia única.

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

3 � Os gerentes poderão administrar e representar a sociedade,
de acordo com a legislação aplicável e o previsto nos presentes
estatutos, tendo em conta os limites impostos pelas decisões da sócia
única.

4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para os fins e com os poderes que constarem dos respec-
tivos instrumentos de representação, os quais serão outorgados pelo
número de gerentes que vinculem a sociedade.

ARTIGO 7.º

Negócios entre a sociedade e a sócia única

A sócia poderá celebrar negócios jurídicos com a sociedade desde
que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 8.º

Resultados do exercício

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � As contas do exercício encerrar-se-ão com referência a 31

de Dezembro de cada ano e serão submetidas pela gerência à apre-
ciação da sócia única, conjuntamente com o relatório de gestão e a
proposta sobre aplicação de resultados.

3 � Os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem para o
fundo de reserva legal, sempre que a tal houver lugar, terão o desti-
no que lhes for dado pela sócia única.

4 � Poderão ser feitos à sócia única adiantamentos sobre lucros
no decurso do exercício, nos termos previstos na lei.

Disposições transitórias

ARTIGO 9.º

Levantamento do capital social

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
ou transferência do capital social depositado na instituição bancária
em que tal depósito tinha sido realizado para fazer face às despesas
inerentes à constituição e ao início de actividade da sociedade.

ARTIGO 10.º

Nomeação da gerência

Fica, desde já, nomeado gerente da sociedade, sem remuneração e
com dispensa de caução, o Dr. Rui Manuel Botica do Rego Santos,
casado, contribuinte fiscal n.º 119037181, residente na Rua de Ven-
tura Abrantes, 5, 4.º, direito, Parque Europa, 1750-323 Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043499

AGNELO CRUZ RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 291/20010726; identificação de pessoa colectiva
n.º 505638495; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/20010726.

Certifico que, por Agnelo da Cruz Rodrigues, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agnelo Cruz Rodrigues,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Calçada de D.
Gastão, 25, 1.º, esquerdo, freguesia do Beato.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá ser deslocada a
sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no transporte rodoviário de mercado-
rias em veículos de peso bruto até 3500 kg.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e encontra-se representado por uma quota de igual valor no-
minal na titularidade do sócio único.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá vir a adquirir participações em sociedades com
objecto igual ou diferente do por ela exercido ou em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertence a Agnelo da Cruz Rodrigues,
que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura
para que a sociedade fique validamente obrigada.

ARTIGO 6.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade que visem a prossecução do objecto da
sociedade.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043491

AEROESPACIAL � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2149/910515; identificação de pessoa colectiva
n.º 502557168; inscrição n.º 8; número e data da apresentação:
31/20010726.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º e 3.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma de Aeroespacial � Consultores, L.da,
e tem a sua sede no Largo das Palmeiras, 10, rés-do-chão, 1050-
-168 Lisboa, freguesia do Coração de Jesus.

§ único. (Mantém-se.)
3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 200 000$ cada, ambas pertencentes ao sócio Francisco
Manuel Ferreira Bacelar de Mello.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043487

EURO-PRO � GESTÃO DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4678/940718; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 10/20010726.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deslocação de sede para a Rua de Fernando Palha, 50 a 54, sala
230, freguesia de Marvila, Lisboa.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043481

AUTO TÁXIS FONTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 696/680627; identificação de pessoa colectiva
n.º 500902038; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
9/20010726.

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

Reforço de capital, redenominação e foi alterado parcialmente o
contrato social quanto ao artigo 3.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, realizado
em dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo mencionados, com as
quantias de 384 036$ e 218 374$.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 3187,50
euros, do sócio João Brito Rodrigues dos Santos, e a outra de 1812,50
euros, da sócia Maria de Lurdes Martins Abreu Rodrigues.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043475

DENTICOR � DEPÓSITO DE MATERIAL DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 086/770208; identificação de pessoa colectiva
n.º 500598797; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
17/20010726.

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

Reforço de capital, redenominação e foi alterado parcialmente o
contrato social quanto aos artigos 1.º, 4.º, 7.º e 8.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, realizado
em dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo mencionados, com as
quantias de 403 692$, 99 359$ e 99 359$.

Teor dos artigos alterados:
1.º

A sociedade continua a adoptar a firma DENTICOR � Depósito
de Material Dentário, L.da, com sede na Rua dos Sapateiros, 133,
3.º, freguesia de São Nicolau, concelho de Lisboa.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros (o que, após a taxa de conversão, corresponde a 1 002 410$)
e corresponde à soma de três quotas: uma de 3510 euros, perten-
cente à sócia Alice da Silva Soares Duarte, e duas iguais de 745 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando Jorge da Silva
Duarte e Mário Rui da Silva Duarte.

7.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, pertence aos sócios Alice da Silva Soares Duarte e
Fernando Jorge da Silva Duarte, os quais são desde já nomeados
gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente para vincular
a sociedade em todos os seus actos e contratos.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas, quando a lei não exija
outras formalidades especiais, por cartas registadas com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios, com, pelo menos, 16 dias de antece-
dência.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043469

AUTO TÁXIS BENFEITENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 920/670531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500456933; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
8/20010726.

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

Reforço de capital, redenominação e foi alterado parcialmente o
contrato social quanto ao artigo 3.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, realizado
em dinheiro e subscrito por ambos os sócios, em partes iguais.

Redacção do artigo alterado:

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 de cada um dos sócios.

Sócios: José Manuel Vicente Gonçalves e Judite do Nascimento
Macedo Alves Gonçalves.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043465

BRAZ, MEDEIROS, COSTA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 781/831213; identificação de pessoa colectiva
n.º 501446028; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
29/20010726.

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

Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Junho de 2001.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043461

BIDEZANOVE, GESTÃO HOTELEIRA E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2387/910809; identificação de pessoa colectiva
n.º 502605154; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
9/20010725.

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

Reforço de capital, redenominação e foi alterado parcialmente o
contrato social quanto aos artigos 1.º e 3.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 9 024 100$, realizado
em dinheiro e subscrito por ambos os sócios, em partes iguais.

Redacção dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Bidezanove, Gestão Hoteleira e Simi-
lares, L.da, e tem a sua sede na Rua do Seminário, 7, 4.º, esquerdo,
em Lisboa, freguesia de Carnide.
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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 uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Nuno Jorge de
Oliveira Costa e Rui Manuel Gameiro Malho Saraiva.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043455

DOCA DE SANTO � ESPLANADA E BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4685/940720; identificação de pessoa colectiva
n.º 503239186; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
12/20010725.

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

Redenominação do capital e alteração parcial do contrato, quanto
aos artigos 2.º, n.º 2, 3.º, 4.º, n.º 6, 5.º, n.º 2, e 7.º, n.º 2, e aditados
os artigos 8.º, 9.º e 10.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

Teor dos artigos alterados

ARTIGO 2.º

2 � A sociedade poderá subscrever, adquirir ou participar em
quaisquer sociedades, com objecto social diferente ou igual ao seu, e
em agrupamentos complementares de empresas, em sociedades re-
guladas por leis especiais, consórcios, agrupamentos europeus de
interesse económico ou qualquer outra forma de representação, as-
sociação ou agrupamento.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 49 879,77 euros, integralmente realizado em
dinheiro, estando representado por duas quotas, uma com o valor
nominal de 42 397,80 euros, e outra com o valor nominal de
7481,97 euros, ambas pertencentes à sócia LOESSE, SGPS, S. A.

ARTIGO 4.º

6 � Os gerentes poderão não ter direito a remuneração se tal
vier a ser deliberado pela assembleia geral, podendo a mesma con-
sistir em participação nos lucros.

ARTIGO 5.º

2 � Os sócios poderão, em assembleia geral, deliberar por unani-
midade que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao
montante de 5 000 000$.

ARTIGO 7.º

2 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por outros sócios ou por outra pessoa, mediante carta, dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral, e ainda que tais assem-
bleias se efectuem sem observância de formalidades prévias.

Artigos introduzidos

ARTIGO 8.º

1 � Qualquer sócio terá direito à informação sobre a gestão da
sociedade.

2 � O direito à informação sobre qualquer assunto social deverá
ser requerido à gerência, mediante carta registada com aviso de re-
cepção, com a antecedência de 10 dias, indicando, de forma discri-
minada e objectiva, quais os elementos de informação, análise de
documentos, bens sociais e demais elementos pretendidos pelo só-
cio.

3 � A consulta da escrituração, livros e documentos deverá ser
feita na sede social ou em outro local a designar pela gerência, desde
que dentro do mesmo concelho da sede da sociedade e no horário a
ser fixado pela gerência.

4 � Sem prejuízo do direito à respectiva consulta, a gerência
poderá recusar, de forma justificada, a entrega de cópias de certos
documentos.

ARTIGO 9.º

Com respeito pelo disposto no artigo 33.º do Código das Socieda-
des Comerciais, os lucros apurados em cada exercício, depois de

deduzida a percentagem legal necessária à constituição ou reintegra-
ção da reserva legal, terão a aplicação que for deliberada em assem-
bleia geral, por maioria simples dos votos e sem sujeição a qualquer
limite mínimo de distribuição aos sócios.

ARTIGO 10.º

Dissolvida a sociedade, mesmo que por deliberação dos sócios, o
activo e o passivo serão adjudicados aos sócios na proporção das
suas quotas.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043452

BRASFER IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9114/000526; identificação de pessoa colectiva
n.º 502176261; inscrições n.os 21 e 22; números e data das apre-
sentações: 23 e 24/20010725.

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

Alteração do contrato, quanto aos artigos 11, 13.º e 15.º, n.º 2.
Designação do conselho de administração, em 9 de Dezembro de

1999, para o quadriénio em curso de 1999-2002:
José Walter de Oliveira, Vítor Manuel Ferreira Lúcio da Silva e

Fernando António da Silva Castro Correia da Silva.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três, cinco ou sete membros, elei-
tos em assembleia geral.

2 � Os administradores caucionarão ou não o exercício do seu
cargo, conforme for deliberado pela assembleia geral que os eleger.

ARTIGO 13.º

A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Com a assinatura conjunta de dois administradores;
c) Com a assinatura conjunta de um administrador e de um procu-

rador no âmbito dos poderes que para o efeito lhe tenha sido atri-
buídos;

d) Com a assinatura de um só administrador se o acto estiver
compreendido dentro dos poderes que nele hajam sido delegados por
deliberação do conselho, consignada em acta;

e) Com a assinatura de um procurador constituído para a prática
de acto certo e determinado.

ARTIGO 15.º

2 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão de accionis-
tas, por ela nomeada, fixar as remunerações dos membros dos ór-
gãos sociais, podendo a remuneração dos administradores consistir
parcialmente numa percentagem dos lucros do exercício não supe-
rior a 5 %.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043448

DOCA DE SANTO � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 286/20010725; identificação de pessoa colectiva
n.º 505342391; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/20010725.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a forma de sociedade por quotas, adoptando a
denominação de Doca de Santo � Actividades Imobiliárias e Con-
sultoria, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Topo Nascente, Doca
de Santo Amaro, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

2 � A sede social poderá, de acordo com as disposições legais
aplicáveis, ser deslocada para um outro local mediante deliberação
da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social da sociedade consiste na compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, gestão e administra-
ção de imóveis, promoção imobiliária, gestão de projectos, contro-
lo e fiscalização de obras, construção civil, manutenção e recupera-
ção de imóveis, serviços de consultoria imobiliária, prestação de
serviços de gestão, consultoria, marketing e comunicação.

2 � A sociedade poderá subscrever, adquirir ou participar em
quaisquer sociedades, com objecto social diferente ou igual ao seu, e
em agrupamentos complementares de empresas, em sociedades re-
guladas por leis especiais, consórcios, agrupamentos europeus de
interesse económico ou qualquer outra forma de representação, as-
sociação ou agrupamento.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, estando representado por duas quotas, uma de 500 euros,
pertencente à sócia Doca de Santo � Esplanada e Bar, L.da, e outra
de 4500 euros, pertencente à sócia LOESSE, SGPS, S. A.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios poderão, em assembleia geral, deliberar por unani-
midade que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao
montante de 10 000 000 de euros.

2 � À sociedade assiste o direito de amortizar qualquer quota,
sempre que se verifique algum ou alguns dos seguintes factos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando a quota seja objecto de penhora, arresto, arrolamento

ou qualquer outra forma de apreensão ou venda judicial, ou ainda
quando se verifique a iminência dessas situações;

c) Quando haja violação de qualquer artigo do contrato social;
d) Quando o titular da quota lesar, por actos ou omissões, os in-

teresses da sociedade, nomeadamente a reputação desta perante ter-
ceiros, prejudicar o seu crédito ou comprometer a sua prosperidade
e ainda dificultar ou impedir a realização dos fins sociais;

e) Por interdição, inabilitação, insolvência, falência ou dissolução
do titular.

3 � A decisão de amortizar as quotas da sociedade será tomada
em reunião da assembleia geral, convocada para o efeito e a realizar
até 90 dias após a gerência ter tido conhecimento do facto.

4 � A contrapartida da amortização será o acordado no caso da
alínea a) do n.º 2; o valor nominal da quota amortizada nos casos
previstos nas alíneas b) e e); o valor nominal da quota amortizada
nos casos previstos nas demais alíneas, salvo se, não havendo dis-
posição legal imperativa contrária, o valor do último balanço for
inferior, pois neste caso será este o valor da amortização.

5 � O pagamento dos valores previstos no número anterior será,
salvo disposição legal em contrário, efectuado mediante depósito
do respectivo preço em seis prestações semestrais na Caixa Geral de
Depósitos à ordem de quem de direito, e a comunicação ao mesmo
por carta registada com aviso de recepção, sendo o registo efectu-
ado a favor da sociedade mediante apresentação da acta da respec-
tiva deliberação.

6 � As prestações em dívida não vencerão juros.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas a terceiros, não sócios, depende sempre
do consentimento da sociedade, ficando os sócios não cedentes com
direito de preferência.

2 � Constitui excepção ao disposto no número anterior, no sen-
tido de que não haverá direito de preferência, a cessão de quotas,
total ou parcial, tendo por adquirente pessoa jurídica em relação de
domínio com o sócio cedente, nos termos do artigo 486.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por um dos gerentes,
por meio de carta registada, com uma antecedência de 15 dias úteis,
dirigida a todos os sócios.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por outros sócios ou por outra pessoa, mediante carta, dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral, e ainda que tais assem-
bleias se efectuem sem observância de formalidades prévias.

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade, a sua representação em juízo
e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo da gerência.

2 � Os gerentes poderão não ter direito a remuneração se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral, podendo a mesma consis-
tir, total ou parcialmente, em participação nos lucros.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
4 � Para a execução de deliberações da assembleia geral lavradas

em acta é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 9.º

1 � Com respeito pelo disposto no artigo 33.º do Código das
Sociedades Comerciais, os lucros apurados em cada exercício, depois
de deduzida a percentagem legal necessária à constituição ou reinte-
gração da reserva legal, terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral, por maioria simples dos votos e sem sujeição a qual-
quer limite mínimo de distribuição aos sócios.

2 � Dissolvida a sociedade, mesmo que por deliberação dos só-
cios, o activo será adjudicado aos sócios na proporção das suas quo-
tas.

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 10.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes Bernardo Manuel Ratton
Daupiás Alves, casado, residente na Rua do Padre António Vieira,
20, 4.º, esquerdo, em Lisboa, e Carlos Luís Faria Lemonde de Mace-
do, residente na Rua das Necessidades, 22, rés-do-chão, em Lisboa.

2 � A gerência fica desde já autorizada a, nos termos previstos
no artigo 202.º, n.º 4, alínea b), do Código das Sociedades Comerci-
ais, efectuar o levantamento do capital social realizado e deposi-
tado numa instituição de crédito, para efeitos de pagamento de des-
pesas de constituição e registo do contrato de sociedade e para
pagamento de despesas de instalação da sociedade.

3 � Nos termos e para os efeitos da alínea g) do artigo 19.º do
Código das Sociedades Comerciais, fica a gerência autorizada a cele-
brar, alterar, aditar ou fazer cessar, antes do registo definitivo do
contrato de sociedade, contratos de trespasse, cessão de exploração,
contratos de arrendamento, para habitação, comercial ou outro fim,
contratos de aquisição, venda e permuta de bens imóveis, de prédios
rústicos ou urbanos, incluindo fracções de prédios urbanos, contra-
tos de compra e venda de bens móveis, incluindo veículos automó-
veis e outros móveis sujeitos a registo, contratos de aquisição e
fornecimento de mercadorias, contratos de empreitadas, contratos
de prestação de serviços, mandatos, contratos de trabalho, contra-
tos de depósito, contratos de agência e de comissão, contratos de
transporte, contratos de locação financeira de bens móveis ou imó-
veis, contratos de aluguer de bens móveis, cessão de créditos ou de
posição contratual, contratos de seguro de quaisquer espécies, con-
tratos de financiamento, comparticipação, apoio ou incentivo de
actos ou actividades, incluindo com o Estado ou entidades públicas
e particulares, e contratos de fornecimentos de água, electricidade,
telefone e telefax que sejam necessários e inerentes ao funciona-
mento da sociedade, bem como abrir e movimentar contas bancá-
rias em nome da sociedade.

4 � A sociedade assumirá todas as despesas inerentes à sua cons-
tituição.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043441

DESIMERCHANDISING � SOLUÇÕES
DE MERCHANDISING E LICENSING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9203/0000704; identificação de pessoa colectiva
n.º 504927019; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições
n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 20 a 22/20010725.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 4.º e 6.º, n.os 1
e 2.

Cessação das funções dos gerentes António Manuel Vieira de Sousa
Serôdio e Maria das Dores Pimentel Neves Pestana da Silva, por
renúncia, em 14 de Maio de 2001.

Designação de gerente, em 25 de Maio de 2001: Ana Sofia For-
migo de Brito, solteira, maior, residente na Rua de Luís Pastor de
Macedo, lote 5, 3.º, direito, Lisboa.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Adrião de Brito e Nuno
Miguel do Quental Sousa Formigo Caetano.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por dois geren-
tes, sócios ou não sócios, a serem eleitos em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, ou a de um gerente e um procurador, no âmbito e com as
restrições decorrentes da lei.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043436

ALPACO � SOCIEDADE COMERCIAL DE PAPÉIS
E CORDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 305/820916; identificação de pessoa colectiva
n.º 501320148; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
27/20010725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 450 000$, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
225 000$, pertencentes uma a cada sócio, João Vaz Brites Moita e
José Manuel Elyseu de Faria Nunes.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043427

ADÉRITO DE PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 27 297/590127; identificação de pessoa colectiva
n.º 500009457; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 15 e 17/20010725.

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

Cessação das funções da gerente Maria José da Conceição Tava-
res, por renúncia, em 21 de Junho de 2001.

Alteração parcial do contrato, quanto às alíneas c) e d), as quais
passam a ter a redacção seguinte:

c) O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 400 000$ e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma
do valor nominal de 280 000$, da sócia Adelina Neves Nunes, e
uma do valor nominal de 120 000$, do sócio Pedro Manuel Nunes
Cruz.

d) A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos actuais sócios Ade-
lina Neves Nunes e Pedro Manuel Nunes Cruz, que desde já ficam
nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043421

ABÍLIO & FREIRE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8722/991221; identificação de pessoa colectiva
n.º 504736337; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
9/20010724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 4.º e 7.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de três
quotas, uma do valor nominal de 3400 euros, pertencente aos sócio
Carlos Alberto Marques Freire, uma do valor nominal de 3300 euros,
pertencente ao sócio Abílio de Jesus Pereira Crisóstomo, e uma do
valor nominal de 3300 euros, pertencente ao sócio Carlos Fernando
dos Santos Henriques Freire.

ARTIGO 7.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de três geren-

tes.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043417

EMPREENDIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7178/980114; identificação de pessoa colectiva
n.º 504038625; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 23 e 24/20010724.

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

Cessação das funções dos gerentes Sérgio Manuel Tavares Leal e
Pedro Manuel Tavares Leal, por renúncia, em 18 de Maio de 2001.

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EMPREENDIMO � Sociedade Imo-
biliária, L.da, com sede na Estrada das Laranjeiras, 174, Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 400 000$ e corres-
ponde à soma de duas quotas de 200 000$ cada, sendo uma pertença
de Frederico Carvalhosa Mendes de Almeida e outra pertença de
Manuel Bernardo Vieira de Matos Jonet.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos sócios Fre-
derico Carvalhosa Mendes de Almeida, residente na Estrada das
Laranjeiras, 174, em Lisboa, e Manuel Bernardo Vieira de Matos
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Jonet, residente na Rua de Pedro Sintra, 52, em Cascais, nomeados
gerentes, sendo suficiente a intervenção de um gerente para obrigar
a sociedade.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043414

ANGRACONTA � ASSISTÊNCIA FISCAL
E CONTABILÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5379/950714; identificação de pessoa colectiva
n.º 503455202; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
5/20010724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º e 4.º

Forma de obrigar: com a assinatura de um gerente.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes,
eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos e para a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043409

EVICAR (SUL) � COMÉRCIO DE CAMIÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2449/910607; identificação de pessoa colectiva
n.º 500389276; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
14/20010724.

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

Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 5.º,
n.º 1

Reforço: 450 000 euros em dinheiro e mediante a emissão de
90 000 acções do valor nominal de 5 euros cada.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 500 000 euros, encontrando-se inte-
gralmente realizado.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043407

A. NASCIMENTO XAVIER, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 861/890816; identificação de pessoa colectiva
n.º 502204761; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
6/20010724.

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

Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043404

DIONÍSIO CASTRO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 278/20010724; identificação de pessoa colectiva
n.º 505512440; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/20010724.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Dionísio Castro & Irmão, L.da, e vai
ter a sua sede em Lisboa, na Rua de Agostinho Neto, 23-A, Quinta
do Lambert, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode estabelecer sucursais, agências ou outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro, onde e quando
o entender por conveniente.

2.º

O objecto social consiste em contratação e representação e ges-
tão de atletas.

§ único. A sociedade pode participar em sociedades de responsa-
bilidade limitada ou de responsabilidade ilimitada, mesmo que o ob-
jecto seja diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos europeus de interesse económico e
agrupamentos complementares de empresas.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
4550 euros, pertencente ao sócio Domingos da Silva Castro, e uma
de 450 euros, pertencente ao sócio Dionísio da Silva Castro.

§ único. Em assembleia geral, por deliberação unânime dos sócios
representando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até 20 vezes o capital social.

4.º

A divisão e subsequente cessão de quotas a estranhos, total ou
parcial, depende do consentimento da sociedade, gozando a socie-
dade, em primeiro lugar, e os restantes sócios, em segundo lugar, do
direito de preferência na aquisição da quota.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
dos gerentes.

6.º

A sociedade pode amortizar quotas sem o consentimento dos res-
pectivos titulares nos casos de as respectivas quotas serem objecto
de arrolamento, penhora ou qualquer outra forma de apreensão ju-
dicial, ou serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em consequência
de um processo judicial.

§ 1.º As quotas poderão ainda ser amortizadas sem o consenti-
mento dos respectivos titulares quando forem dadas em garantia de
alguma obrigação sem prévio e expresso consentimento da socie-
dade, bem como se os respectivos titulares forem declarados falidos
ou insolventes.

§ 2.º O valor atribuído às quotas amortizadas será o que resultar
do último balanço aprovado e o respectivo preço será pago na sede
da sociedade até três prestações semestrais, a primeira das quais se
vencerá no 30.º dia a contar da data da deliberação de amortização.
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§ 3.º As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço,
podendo a sociedade deliberar que, em sua vez, sejam criadas uma ou
várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043392

ANTÓNIO ATALAYA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 279/20010427; identificação de pessoa colectiva
n.º 505603152; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
20/20010724.

Certifico que, por António Filipe Atalaya Bonito Oliveira, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António Atalaya, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua do General José Paulo Fernandes, 32, 5.º,
frente, 1300-268 Lisboa, freguesia da Ajuda.

2.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se inteiramente reali-
zado, sendo titular da única quota o sócio António Filipe Atalaya
Bonito Oliveira.

3.º

O objecto social da sociedade consiste na consultadoria nas áreas
de engenharia electrotécnica, mecânica e telecomunicações.

4.º

O sócio António Filipe Atalaya Bonito Oliveira é desde já no-
meado gerente, sendo a sua assinatura necessária e suficiente para
vincular a sociedade.

5.º

São autorizados os negócios jurídicos do sócio único com a socie-
dade que sirvam à prossecução do objecto desta.

6.º

A sociedade poderá fazer parte de outras sociedades, bem como
de agrupamentos complementares de empresas.

7.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral, bem
como efectuar prestações suplementares de capital até 10 vezes o
capital social à data da deliberação.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043387

ERNST & YOUNG E C.A

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 43 637/710929; identificação de pessoa colectiva
n.º 500912645; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 26 e 27/20010627.

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

Cessação de funções do gerente William Murry South, por renún-
cia, com efeitos a partir de 1 de Junho de 2001.

Designação, em 21 de Março de 2001, de Maria Filomena Lindeiro
Esteves Salgado Oliveira, residente na Rua de Manuel dos Santos,
lote 47-B, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043381

BELMIRO NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 076/790112; identificação de pessoa colectiva
n.º 500322848; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 21 e 22/20010723.

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

Cessação de funções do gerente António Casadinho Guerreiro Serra,
por renúncia, em 23 de Novembro de 1999.

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º, n.º 1,
os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$ e está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
700 000$, pertencente à sócia Isabel Maria Félix da Silva Tavares,
uma do valor nominal de 150 000$, pertencente ao sócio Nuno
Ricardo Félix Tavares de Jesus Cavaleiro, e outra do valor nominal
de 150 000$, pertencente à sócia Elisabete Maria Jorge Correia.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada se
tal vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Nuno
Ricardo Félix Tavares de Jesus Cavaleiro.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043374

ENELEC � PROJECTOS E MONTAGENS ELÉCTRICAS
E DE INSTRUMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 61 686/851010; identificação de pessoa colectiva
n.º 501580662; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 33 e inscrição
n.º 34; números e data das apresentações: 34 e 35/20010216.

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

Cessação das funções do vogal do conselho fiscal: António Júlio
Neto Jorge, por renúncia, em 2 de Novembro de 2000.

Designação de vogal do conselho fiscal, em 7 de Dezembro de
2000: Manuel Luís Graça, revisor oficial de contas, residente na Rua
de Ana de Castro Osório, 14, 4.º, A, Lisboa.

Prazo: até final do quadriénio de 1998-2001.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043371

 ENELEC � PROJECTOS E MONTAGENS ELÉCTRICAS
E DE INSTRUMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 61 686/851010; identificação de pessoa colectiva
n.º 501580662; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 30, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 32 e inscrição n.º 35; números e data das
apresentações: 23 a 25/20010507.

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

Cessação de funções do vogal do conselho de administração Jesus
Gil Sanchez, por destituição, em 23 de Março de 2001.

Cessação de funções do vogal do conselho fiscal Salvador Duran
Guijarro, por destituição, em 23 de Março de 2001.

Designação, em 23 de Março de 2001, do vogal do conselho de
administração Salvador Duran Guijarro, residente em Pol. Industrial
de la Zona Franca, Calle B, sector B, Barcelona, Espanha, e do vogal
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do conselho fiscal Aitor Martinez Lafuente, residente na Calle
Nicolas Ormactxea, 8, 5.º, F, Sutao, Viscaya, Espanha.

Prazo: quadriénio em curso de 1998-2001.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043369

 ENELEC � PROJECTOS E MONTAGENS ELÉCTRICAS
E DE INSTRUMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 61 686/851010; identificação de pessoa colectiva
n.º 501580662; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 30 e inscrição
n.º 36; números e data das apresentações: 14 e 15/010723.

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

Cessação de funções dos administradores Joaquim Orlando Jorge
Gomes e Carlos Francisco Del Rio Carcaño e do presidente do con-
selho fiscal, Fernando Manuel Taborda Bebiano Barreto, por desti-
tuição, em 30 de Maio de 2001.

Designação de membros do conselho de administração e do con-
selho fiscal, em 30 de Maio de 2001, para o quadriénio em curso de
1998-2001.

Conselho de administração: presidente � Francisco Muñoz Cos-
tado, residente na Rua de Constantino Rodrigues, 9, casa n.º 8,
Pozuelo de Alarcon, Madrid; e Manuel Amado Omedas Nuez, resi-
dente na Rua de Leopoldo de Almeida, 1, Lisboa;

Conselho fiscal: presidente � Dario Rodriguez, residente na Calle
Toledo, 2-6, 4.º, 2.º, Barcelona.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043360

EDMÉE � SOCIEDADE TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 330/890210; identificação de pessoa colectiva
n.º 502105208; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
38/010723.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 6.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de cinco ge-
rentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a inter-
venção de um gerente, desde que seja a gerente Adelaide Edmée Gama
Couto, ou de dois dos outros gerentes.

3 � A sociedade poderá constituir mandatário ou mandatários
para a prática de quaisquer actos específicos.

Que, em tudo o mais, se mantém em vigor o contrato social exis-
tente.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043353

DANTE MARQUES � CITOLOGIA CLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 536/890421; identificação de pessoa colectiva
n.º 502149388; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
11/010723.

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

Reforço, redenominação do capital e foi alterado parcialmente o
contrato social quanto aos artigos 1.º e 4.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, em dinheiro
e subscrito em partes iguais pelos sócios abaixo mencionados.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dante Marques � Citologia Clínica,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Patrocínio, 67, 3.º, B, freguesia do
Santo Condestável, concelho de Lisboa, e durará por tempo inde-
terminado.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios Dante Júlio Vieira Marques e
Maria José de Brito e Moura Nunes.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043345

BRITO & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 35 788/650508; identificação de pessoa colectiva
n.º 500957789; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
5/010723.

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

Reforço, redenominação do capital e foi alterado parcialmente o
contrato social quanto aos artigos 3.º e 5.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 4 012 050$, realizado
em dinheiro e subscrito, respectivamente, com as quantias de
3 831 568$, pela sócia Maria Fernanda de Jesus Correia, 80 241$,
pelo sócio Rui Miguel Correia Laranjeira, e 100 241$, pelo novo
sócio Bruno Manuel Correia Laranjeira.

Teor dos artigos alterados:
3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000
euros, está dividido em três quotas, uma do valor nominal de 24 000
euros, da sócia Maria Fernanda de Jesus Correia, e duas iguais do
valor nominal de 500 euros cada, pertencendo uma ao sócio Bruno
Manuel Correia Laranjeira e outra ao sócio Rui Miguel Correia La-
ranjeira.

5.º

1 � A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada se
tal vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios e
ao não sócio António da Silva Laranjeira.

2 � A sociedade vincula-se:
a) Com a assinatura de qualquer dos gerentes Maria Fernanda de

Jesus Correia e António da Silva Laranjeira;
b) Com as assinaturas conjuntas dos gerentes Bruno Manuel Cor-

reia Laranjeira e Rui Miguel Correia Laranjeira.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043338

ALFACINCO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9813/20010212; identificação de pessoa colectiva
n.º 505229803; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 50 e 51/010723.

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

Cessação de funções do gerente Rodrigo Manuel da Nóbrega
Themudo Gallego, por renúncia, em 29 de Junho de 2001.
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Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais valores constantes do activo social, e corres-
ponde à soma das duas seguintes quotas: uma do valor nominal de
4900 euros, pertencente à sócia XAROCO � Sociedade Imobiliária,
S. A., e outra de 100 euros, pertencente à sócia Carla Alexandra de
Jesus Almeida Palitos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem for desig-
nado em assembleia geral, sócios ou não, e será ou não remune-
rada, conforme for também deliberado, sendo bastante a assina-
tura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

2 � Não obstante o estipulado no número anterior, fica desde já
designada gerente a sócia Carla Alexandra de Jesus Almeida Palitos.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043334

E-RESEARCH � INVESTIGAÇÃO EM MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9734/010119; identificação de pessoa colectiva
n.º 505247526; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 9 e 10/010723.

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

Cessação de funções do gerente Manuel Dias Lima de Faria, por
renúncia, em 4 de Julho de 2001.

Designação, para gerente, de Nuno António da Fonseca Maia Sousa
e Silva, residente na Rua de Manuel da Silva, 12, 3.º, esquerdo,
Amadora, em 6 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043328

ESPAÇO OITO MIL E TRINTA � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9326/20000816; identificação de pessoa colectiva
n.º 505028697; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: of. e 8/20010723.

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

Cessação de funções do gerente António João Barata da Silva Ba-
rão, por renúncia, em 18 de Junho de 2001.

Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 5.º, o qual passa
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme for
deliberado em assembleia geral.

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

Que também pela presente escritura designam gerente o sócio
Armando Vítor Pinto Teixeira.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043321

DANPING � COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9117/000529; identificação de pessoa colectiva
n.º 504994670; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 35 e 37/010723.

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

Cessação de funções da gerente Fang Danping, por renúncia, em
24 de Janeiro de 2001.

Alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500
euros cada, pertencentes à sócia Fang Lipin e outra ao sócio
Dingming Chen.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do capital social e estes poderão fazer
suprimentos de que a sociedade carecer, nas condições que forem
deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua administração em juízo e fora
dele, activa e passivamente, e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os só-
cios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo apenas necessária
e suficiente a assinatura de um deles para obrigar validamente a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. A sociedade fica vinculada com a assinatura de um ge-
rente.

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares.  3000043314

ADVANCECARE � GESTÃO DE SERVIÇOS
DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7750/980908; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e ins-
crição n.º 4; números e data das apresentações: 39, 41 e 42/
010723.

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

Cessação de funções dos administradores Gerd Bohmer, Wolfgang
Strassl e Eric Buttler, respectivamente em 1 de Março, 27 de Se-
tembro e 7 de Dezembro de 2000, por renúncia.

Designação, por cooptação, em 1 de Março, 27 de Setembro e 7
de Dezembro de 2000, e ratificada em 30 de Março de 2001, de
Luís Fernando Lopes Sequeira Sanches, residente na Rua do Profes-
sor Mark Athias, lote A-3, 8.º, B, Lisboa; Reiner Girl, residente em
Boecklhoweg 25, 85540, Haar-Solndorf, Alemanha, e Lynne
Montague Clouse, 1570, Park Circle, Merdota Heights, Minnesota,
Estados Unidos da América, para administradores, no triénio de 1999-
-2001.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043304

A. V. V. � AROEIRA � COMPONENTES E SISTEMAS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6045/960703; identificação de pessoa colectiva
n.º 503678082; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
46/010723.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Reforço, redenominação do capital e alteração parcial do con-
trato, quanto ao artigo 3.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 9 048 200$, realizado
em dinheiro e subscrito, respectivamente, com as quantias de
7 238 560$ e 1 809 640$, pelos sócios abaixo mencionados.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 100 000
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal
de 80 000 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Aroeira Gon-
çalves, e uma do valor nominal de 20 000 euros, pertencente à sócia
Vera Cristina Bento Aroeira Gonçalves.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043289

ARAMTRADE (PORTUGAL) � MODA PARA JANELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5173/950407; identificação de pessoa colectiva
n.º 503402575; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
28/010723.

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

Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Dezembro de 2000.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043282

EUROP ASSISTANCE � COMPANHIA PORTUGUESA
DE SEGUROS DE ASSISTÊNCIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4045/930730; identificação de pessoa colectiva
n.º 503034975; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
13/010723.

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

Designação do conselho de administração e do fiscal único, em
30 de Março de 2001, para o quadriénio de 2001-2004.

Conselho de administração: presidente � Pedro Guilherme
Beauvillain de Brito e Cunha, residente na Quinta da Saudade, Li-
vramento, Estoril, Cascais; vice-presidente � Yves Galland, resi-
dente na rue des Haudriettes, 6, Paris, França; vogais � Manrico
Iachia, residente na Avenida de Emídio Navarro, 584, Cascais;
Giacomo Landi, residente em Boulevard Malesherbes, 27, Paris,
França, e José Manuel Pinheiro Espírito Santo Silva, residente na
Avenida do Infante Santo, 19, Lisboa;

Fiscal único: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente � Bernardes,
Sismeiros & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Certifico ainda que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva os documentos que serviram de base
ao registo da prestação de contas relativas ao ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043276

EUROP ASSISTANCE � SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
PERSONALIZADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3742/930316; identificação de pessoa colectiva
n.º 502949295; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
12/010723.

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

Designação do conselho de administração e do fiscal único, em
30 de Março de 2001, para o quadriénio de 2001-2004.

Conselho de administração: presidente � Pedro Guilherme
Beauvillain de Brito e Cunha, residente na Quinta da Saudade, Li-
vramento, Estoril, Cascais; vice-presidente � Yves Galland, resi-
dente na rue des Haudriettes, 6, Paris, França; vogal � Manrico
Iachia, residente na Avenida de Emídio Navarro, 584, Cascais;

Fiscal único: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Lisboa, na
Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C; suplente � Bernardes, Sismeiros
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
no Edifício As Caravelas, Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º, direito,
Lisboa.

Certifico ainda que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na pasta respectiva os documentos que serviram de base
ao registo da prestação de contas relativas ao ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043271

DIPEMA � AGRICULTURA E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1682/811021; identificação de pessoa colectiva
n.º 501203397; inscrição n.º 18; número e data da apresentação:
2/010723.

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

Reforço, redenominação do capital e alteração parcial do contra-
to, quanto ao artigo 3.º, n.º 1.

Montante do reforço e como foi subscrito: 15 048 200$, realiza-
do em dinheiro e subscrito quanto a 15 000 000$ através da emis-
são de 15 000 novas acções do valor nominal de 1000$ cada uma,
e quanto a 48 200$, na proporção das participações dos accionis-
tas.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 100 000 euros, representado por 20 000 acções do valor
nominal de 5 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043267

E & Y CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1558/900406; identificação de pessoa colectiva
n.º 502323493; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 28/20010627.

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

Cessação de funções do gerente Spencer Anthony Steel Hart, por
renúncia, em 31 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043256

ANTUNES & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 19 292/470308; identificação de pessoa colectiva
n.º 500027056; inscrição n.º 21; número e data da apresentação:
24/010723.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Redenominação do capital e foi alterado parcialmente o contrato
social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 9975,96 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 5486,78 euros, da
sócia Elvira Martins Apolinário Joaquim; uma de 1745,79 euros, da
sócia Isabel Maria Martins Apolinário Joaquim, e outra de 2743,39
euros, do sócio Jorge Manuel Moreira Lopes.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043246

BETAR INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6491/970217; identificação de pessoa colectiva
n.º 503816124; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
20/20010720.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contra-
to, quanto ao artigo 4.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 507 230$, realizado
por incorporação de reservas livres.

Redacção do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valo-
res do activo constantes da escrita, é de 15 000 euros e corresponde
à soma das seguintes quotas: duas de 3900 euros cada, pertencentes
uma a cada uma das sócias BETAR � Estudos e Projectos de Esta-
bilidade, L.da, e BETAR � Consultores, L.da, e seis de 1200 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José Tiago de Pina
Patrício de Mendonça, José Jaime Simões de Mendonça, António
Leitão da Rocha Cabral, Luís Miguel Plá de Magalhães Villar, José
Pedro Ferreira Venâncio e Maria Manuela da Ascenção Biguino.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043243

ECOM � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5299/950605; identificação de pessoa colectiva
n.º 502543680; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
10/20010720.

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

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contra-
to, quanto ao artigo 4.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, realizado
em dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo mencionados, com as
quantias de 301 205$, 271 085$ e 30 120$.

Redacção do artigo alterado:

4.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Eduardo Jorge Teixeira Porto
Coelho, outra do valor nominal de 2250 euros, pertencente à sócia
Ana Cristina Martins da Fonseca, e outra do valor nominal de 250
euros, pertencente ao sócio José Manuel Mendonça Lima.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043238

ACP � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4130/930920; identificação de pessoa colectiva
n.º 503060755; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 12 e 13/20010720.

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

Cessação de funções do gerente José do Egipto da Silva Macedo e
Cunha, por renúncia, em 1 de Julho de 2001.

Designação de gerente, em 2 de Julho de 2001: João António de
Almeida da Costa de Sousa de Macedo Estarreja, casado, residente
na Avenida de Emídio Navarro, 581, Cascais.

Prazo: até final do triénio em curso de 1999-2001.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043233

ENATUR � EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3810/930421; identificação de pessoa colectiva
n.º 500792933; inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
14/20010720.

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

Designação do conselho de administração e do fiscal único, em
22 de Junho de 2001.

Prazo: triénio de 2001-2003.
Conselho de administração: presidente � Eduardo Manuel Ma-

chado Bastos Âmbar, divorciado; vogais � Nuno Sales Vasconcelos
Jardim Fernandes, casado, residente na Rua da Ilha dos Amores, lote
41102-A, 1.º, esquerdo, Vila Expo, Lisboa, e Vítor José da Silva Del
Negro Fernandes, divorciado, residente no Largo do Professor Egas
Moniz, 26, Aldeia de Juzo, Cascais;

Fiscal único: António Simões Mateus, revisor oficial de contas,
residente na Rua de Luís de Camões, 7, 5.º, esquerdo, Portela; su-
plente � Ana Margarida Rodrigues Barata Fernandes, revisor ofi-
cial de contas, residente na Rua dos Navegantes, 53, 6.º, esquerdo,
Lisboa.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares.  3000043229

ANTÓNIO JORGE DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 341/800429; identificação de pessoa colectiva
n.º 500956022; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição
n.º 22; números e data das apresentações: 7 e 8/20010720.

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

Cessação de funções da gerente Maria Cristina de Carvalho Al-
meida Vieira, por destituição, em 29 de Maio de 2001.

Reforço de capital, redenominação e alteração parcial do contra-
to, quanto ao artigo 3.º

Montante do reforço e como foi subscrito: 24 060 250$, realiza-
do em dinheiro e subscrito pelos sócios abaixo mencionados, com
as quantias de 18 285 790$ e 5 774 460$.

Redacção do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
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nominal de 95 000 euros, pertencente ao sócio José Miguel Bran-
dão Marçalo Mitreiro, e uma do valor nominal de 30 000 euros,
pertencente à sócia Maria da Conceição de Aguiar Rio Tinto.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043223

BETAR � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 67 841/880223; identificação de pessoa colectiva
n.º 501945733; inscrições n.os 35 e 38; números e datas das apre-
sentações: 26 e 29/20010720.

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

Reforço de capital e redenominação.
Montante do reforço e como foi subscrito: 15 072 300$, por

incorporação de reservas livres.
Capital: 150 000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Tiago de Pina Patrício de Mendonça, com 60 000 euros;
2) Luís Miguel Plá de Magalhães Villar, com 30 000 euros;
3) BETAR � Estudos e Projectos de Estabilidade, L.da, com 15 000

euros;
4) José Pedro Ferreira Venâncio, com 22 500 euros;
5) BETAR � Consultores, L.da, com 22 500 euros.
Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passa

a ter a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos valo-
res do activo constantes da escrita, é de 150 000 euros e corres-
ponde à soma das seguintes quotas: uma de 60 000 euros, perten-
cente ao sócio José Tiago de Pina Patrício de Mendonça; uma de
30 000 euros, pertencente ao sócio Luís Miguel Plá de Magalhães
Villar; uma de 22 500 euros, pertencente ao sócio José Pedro Fer-
reira Venâncio; uma de 15 000 euros, pertencente à sócia BETAR �
Estudos e Projectos de Estabilidade, L.da; uma de 7500 euros, per-
tencente ao sócio Vítor Alexandre Rodrigues Brito; uma de 7500
euros, pertencente ao sócio Manuel Nunes Pires de Almeida, e uma
de 7500 euros, pertencente à própria sociedade.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000043221

BP PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 12 294; identificação de pessoa colectiva n.º 500068186;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043218

A MORENINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 14 510; identificação de pessoa colectiva n.º 500489351;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043211

ANTÓNIO RIBEIRO DA CUNHA (SUCESSORES), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 35 496; identificação de pessoa colectiva n.º 500497532;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043202

ÉNETEXTOS, VENDA DE TEXTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 8213; identificação de pessoa colectiva n.º 503727750;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas referentes aos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043198

ENGIÁREA � FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
INVESTIMENTO, CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 4595; identificação de pessoa colectiva n.º 503227994;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043193

ESBENTO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 5742; identificação de pessoa colectiva n.º 503606650;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043188

ACADEMIA GLOBAL � SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO DE BASE TECNOLÓGICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 9526; identificação de pessoa colectiva n.º 504979760;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043186

ARTIANA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 6594; identificação de pessoa colectiva n.º 503578807;
data: 02072001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043179

ANTÓNIO PIRES DE ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 15 015; identificação de pessoa colectiva n.º 502278781;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043174

ANTÓNIO LANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 2474; identificação de pessoa colectiva n.º 502491140;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043166

ELECTROPRO � ELECTROMECÂNICA PROCESSUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 7338; identificação de pessoa colectiva n.º 504271873;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043163

DOCEBICA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E NÃO ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 4605; identificação de pessoa colectiva n.º 503217964;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043146

AUTO REPARAÇÕES BRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 62 600; identificação de pessoa colectiva n.º 501640819;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043141

BELAME � JOALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 4901; identificação de pessoa colectiva n.º 503310131;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043136

AUTO-REPARADORA DE JORGE & CRISTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 6091; identificação de pessoa colectiva n.º 503687693;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043131

ESTETISOL � CABELEIREIROS, MANICURE, CALISTA,
ESTETICISTA E MASSAGISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 4475; identificação de pessoa colectiva n.º 503175447;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043126

DOROJU � TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 6337; identificação de pessoa colectiva n.º 503770183;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043123

DEJIB � DESTILARIAS IBÉRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 7447; identificação de pessoa colectiva n.º 504126512;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043118

DMM � PRODUÇÕES MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 6903; identificação de pessoa colectiva n.º 503966045;
data: 02072001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043116

ENGILAJE � PROJECTOS DE ENGENHARIA E GESTÃO
DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 6253; identificação de pessoa colectiva n.º 503372080;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043115

EMPRIVAUTO � EMPREENDIMENTOS URBANOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 55 647; identificação de pessoa colectiva n.º 501112537;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043113

ADOIS-2 � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 6990; identificação de pessoa colectiva n.º 503981621;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043111

AVOC CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 5072; identificação de pessoa colectiva n.º 503363537;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043109

A VIA T � CAFÉ BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 8819; identificação de pessoa colectiva n.º 504525603;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043105

ANTÓNIO GAUDÊNCIO & PINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 28 092; identificação de pessoa colectiva n.º 500500495;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043103

DOMINGUES & FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 4433; identificação de pessoa colectiva n.º 500489637;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043102

BERTA & PAULA SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 59 402; identificação de pessoa colectiva n.º 501438009;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043101

APENAS LIVROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 7494; identificação de pessoa colectiva n.º 504143999;
data: 02072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 3000043100

ACTIVIDADES HOTELEIRAS PARADEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 53 086; identificação de pessoa colectiva n.º 500828571;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042982
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ANTÓNIO MADEIRA & VICTOR OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 18 401; identificação de pessoa colectiva n.º 501394273;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042979

ESTIVALTUR � TURISMO E VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 7454; identificação de pessoa colectiva n.º 503806668;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042976

ADATIMIL, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 62 380; identificação de pessoa colectiva n.º 501623310;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042971

BARROS & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 31 726; identificação de pessoa colectiva n.º 500832641;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042968

ESCOPAR � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 4708; identificação de pessoa colectiva n.º 503243248;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042967

EDUARDO GOMES CARDOSO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 32 264; identificação de pessoa colectiva n.º 500091170;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042963

ATLAS � ASCENSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 46 592; identificação de pessoa colectiva n.º 500004587;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042960

DELICASSE, DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 16 757; identificação de pessoa colectiva n.º 503721352;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042956

DIGIMAQUE � EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 422; identificação de pessoa colectiva n.º 502120304; data:
03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042954

A. DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 12 630; identificação de pessoa colectiva n.º 500489297;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042950

ANTÓNIO VASCO DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 1592; identificação de pessoa colectiva n.º 502364831;
data: 03072001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042949

EMÍDIO & EMÍDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 33 102; identificação de pessoa colectiva n.º 500345201;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 1998.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042947

BAR OS ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 3785; identificação de pessoa colectiva n.º 502970928;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042944

ERNESTO DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 37 450; identificação de pessoa colectiva n.º 500099057;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042942

ALMI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 8825; identificação de pessoa colectiva n.º 504702955;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042939

A. S. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 48 941; identificação de pessoa colectiva n.º 500432490;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042937

BANAFRUTA � COMÉRCIO DE BANANAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 3021; identificação de pessoa colectiva n.º 502798610;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042935

AGUIAR & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 51 820; identificação de pessoa colectiva n.º 500741123;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042933

ESPÍRITO SANTO RESOURSES (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 57 698; identificação de pessoa colectiva n.º 501353356;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042930

BAETA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 2934; identificação de pessoa colectiva n.º 500903883;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042927

ADRIANO DAS NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 40 913; identificação de pessoa colectiva n.º 500009830;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042923

A. SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 28 398; identificação de pessoa colectiva n.º 500920435;
data: 03072001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042922

DUARTE & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 1139; identificação de pessoa colectiva n.º 502253100;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042919

ANTÓNIO FRANCISCO SIMÕES & ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 59 701; identificação de pessoa colectiva n.º 501449523;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042916

ESTRELA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 33 489; identificação de pessoa colectiva n.º 500101299;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042913

A MIGALHA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 5401; identificação de pessoa colectiva n.º 503458066;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042910

DESPENSA DAS AVENIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (1.ª Secção). Matrí-
cula n.º 12 805; identificação de pessoa colectiva n.º 500503028;
data: 03072001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo da prestação de contas, referentes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias Emídio
Palma. 3000042907

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SOFIA AFONSO BELO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 12 074/011130; identificação de pessoa colectiva
n.º 505785021; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/011130.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sofia Afonso Belo, Unipessoal,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vigário, 16, em Lis-
boa, freguesia de Santo Estêvão, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços, comér-
cio por grosso e a retalho, representação, importação, exportação,
fabrico e restauro de artesanato, têxteis, mobiliário, artigos de ilu-
minação, decoração, objectos de arte. Remodelação, ampliação e
restauro de interiores e exteriores de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia decidir, fi-
cando desde já nomeada gerente a sócia.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

É sua sócia: Carla Sofia Afonso Belo Rodrigues.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000027461

ZEBRAS � SINALIZAÇÃO ELÉCTRICA HORIZONTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 12 041/011119; identificação de pessoa colectiva
n.º 505508745; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
91/011119.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ZEBRAS � Sinalização Eléc-
trica Horizontal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida da Cidade
de Lourenço Marques, lote 160, 6.º, C, freguesia de Santa Maria dos
Olivais, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação,
distribuição e comercialização de equipamentos de sinalização eléc-
trica ou electrónica horizontal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas
iguais, cada uma do valor nominal de 2000 euros, tituladas uma por
cada sócio Luís Fernando Coelho de Freitas da Silva e Paulino Emídio
Soto Escudero, e outra do valor nominal de 6000 euros, titulada pelo
sócio António Franco Coelho.

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 contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Paulino Emídio
Soto Escudero e Luís Fernando Coelho de Freitas da Silva.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000027456

RAUL C. CARVALHO � REMODELAÇÕES
EM EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 12 068/011129; identificação de pessoa colectiva
n.º 505887606; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/011129.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Raul C. Carvalho � Remodela-
ções em Edifícios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Cidade de
Cadiz, 19, 3.º, direito, freguesia de São Domingos de Benfica, con-
celho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da construção civil, nomeadamente reparações e remodelações de
edifícios, pinturas, estuque, canalizações, electricidade, mosaicos e
ladrilhos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 7500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 3750 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Raul Conceição Car-
valho.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.
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2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

São seus sócios: Raul da Conceição Carvalho e Maria do Carmo
de Jesus Matias Ferreira Carvalho.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000027440

S. E. D. � SOCIEDADE EXPLORADORA
DE DISCOTECAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 61 717; identificação de pessoa colectiva n.º 501556079;
data da apresentação: 011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043399

REI DA SORTE � LOTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 30 583; identificação de pessoa colectiva n.º 500543984;
data da apresentação: 011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043490

TRIX � PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 6568; identificação de pessoa colectiva n.º 503592617;
data da apresentação: 011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1999 e 2000.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043483

TOTALLINK � SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 8607; identificação de pessoa colectiva n.º 504212478;
data da apresentação: 011207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 3000043477

SCOPLA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E PROJECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 61 002; identificação de pessoa colectiva n.º 501517367;
data da apresentação: 011207.

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

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 3000043470

SOCIEDADE DE PENSÕES LUZ SORIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 3349; identificação de pessoa colectiva n.º 502744693;
data da apresentação: 011207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1999 e 2000.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 3000043463

SANTOS & TREM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 35 217; identificação de pessoa colectiva n.º 501336737;
data da apresentação: 011213.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043458

T. M. R. � TÉCNICOS DE MÁQUINAS REUNIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 51 095; identificação de pessoa colectiva n.º 500690839;
data da apresentação: 011213.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043453

VALE DO PINCHO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 3224; identificação de pessoa colectiva n.º 501314512;
data da apresentação: 011213.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043449

RESTAURANTES LEÃO D�OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 17 745; identificação de pessoa colectiva n.º 500547696;
data da apresentação: 011212.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043445
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RESGRIL � SOCIEDADE DE BARES INGLESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 45 780; identificação de pessoa colectiva n.º 500401950;
data da apresentação: 011212.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043438

REIS & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 20 420; identificação de pessoa colectiva n.º 500484058;
data da apresentação: 011210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 3000043423

TRANSFRAL TRADING � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 38 388; identificação de pessoa colectiva n.º 500286914;
data da apresentação: 011210.

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

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 3000043419

REPRESENTAÇÕES JOSÉ S. NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 49 983; identificação de pessoa colectiva n.º 500619921;
data da apresentação: 011213.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043415

RESTAURANTE A BRASILEIRA DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 3006; identificação de pessoa colectiva n.º 501661093;
data da apresentação: 011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043394

TRANSPORTADORA ANTÓNIO FERREIRA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 3326; identificação de pessoa colectiva n.º 502742755;
data da apresentação: 011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1999 e 2000.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043388

VRN � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 10 608; identificação de pessoa colectiva n.º 505087464;
data da apresentação: 011213.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043383

VERÍSSIMO & RANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 28 742; identificação de pessoa colectiva n.º 500478791;
data da apresentação: 011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043376

TIJOLEIRA DE OURO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 9525; identificação de pessoa colectiva n.º 504556231;
data da apresentação: 011213.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043372

RAIMUNDO & RAIMUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 39 917; identificação de pessoa colectiva n.º 500809623;
data da apresentação: 011213.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043368

URBINEGÓCIOS � NEGÓCIOS E SERVIÇOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 65 905; identificação de pessoa colectiva n.º 501839364;
data da apresentação: 011213.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043362

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA FÁBRICA DO GELO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 388; identificação de pessoa colectiva n.º 502108193; data
da apresentação: 011213.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043358
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SINERGIA � ESTUDOS TÉCNICOS, INVESTIMENTOS
E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 1622; identificação de pessoa colectiva n.º 501140719;
data da apresentação: 011213.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043349

SOCIEDADE MALHOLÂNDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 21 755; identificação de pessoa colectiva n.º 500453390;
data da apresentação: 011213.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043342

W. DISCO � BAR DISCOTECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 10 345; identificação de pessoa colectiva n.º 504910973;
data da apresentação: 011213.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043339

S. V. E. D. A. M. � SOCIEDADE DE VENDAS
E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 49 534; identificação de pessoa colectiva n.º 500621179;
data da apresentação: 011213.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043335

TÁXIS BARÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 10 124; identificação de pessoa colectiva n.º 504747541;
data da apresentação: 011213.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043330

SOCIEDADE TURÍSTICA DAS AREIAS VERMELHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 38 197; identificação de pessoa colectiva n.º 500269246;
data da apresentação: 011212.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043325

SOMANIM � SOCIEDADE DE MANUTENÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 5608; identificação de pessoa colectiva n.º 500983658;
data da apresentação: 011212.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043322

TECMAN � ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO
DE UNIDADES HOTELEIRAS E SIMILARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 3434; identificação de pessoa colectiva n.º 502564873;
data da apresentação: 011212.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043316

RAMOS SALEMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 6849; identificação de pessoa colectiva n.º 503678325;
data da apresentação: 011212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043309

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 15 331; identificação de pessoa colectiva n.º 500481717;
data da apresentação: 011212.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043305

SOUSA & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 19 982; identificação de pessoa colectiva n.º 500842310;
data da apresentação: 011212.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043298

SOTTOTOUR � ESTUDOS E PROMOÇÃO DE VIAGENS,
TURISMO E LAZER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 5375; identificação de pessoa colectiva n.º 503335819;
data da apresentação: 011212.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043294

TRABALHOS EM CURSO � MODAS E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 6455; identificação de pessoa colectiva n.º 503559830;
data da apresentação: 011212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043290

RODEIO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 1562; identificação de pessoa colectiva n.º 502347074;
data da apresentação: 011212.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043285

VIÚVA DE JOSÉ ESTEVEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 14 868; identificação de pessoa colectiva n.º 500921571;
data da apresentação: 011212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043283

TRANSPORTES TAVARES MONTEIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 60 144; identificação de pessoa colectiva n.º 501592075;
data da apresentação: 011212.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043279

ROSAVEJO � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 4050; identificação de pessoa colectiva n.º 502969989;
data da apresentação: 011212.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043274

OMNIPLÁS � PLÁSTICOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 1032; identificação de pessoa colectiva n.º 502217146;
data da apresentação: 011212.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043270

SOLAR DAS PERDIZES � INVESTIMENTOS
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 2946; identificação de pessoa colectiva n.º 502636360;
data da apresentação: 011212.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043266

ROQUE DO VALE � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 4333; identificação de pessoa colectiva n.º 502992646;
data da apresentação: 011212.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043262

VISTINSER � SERVIÇOS DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 8063; identificação de pessoa colectiva n.º 504060546;
data da apresentação: 011212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043257

SOBREIRAS & MOURALINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 40 172; identificação de pessoa colectiva n.º 500724636;
data da apresentação: 011212.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 3000043253

VIRGÍLIO VAZ � UROCLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 7023; identificação de pessoa colectiva n.º 503726028;
data da apresentação: 011211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1997 e 1998.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 3000043249

SOUSA & CAJADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 45 462; identificação de pessoa colectiva n.º 500275327;
data da apresentação: 011210.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas dos anos de 1999 e 2000.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 3000043241

SOLARQUI, PROJECTOS DE ARQUITECTURA
E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 68 455; identificação de pessoa colectiva n.º 501989510;
data da apresentação: 011210.

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

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 3000043237

OLAIAS CLUBE � SOCIEDADE PARA EMPREENDIMENTOS
DESPORTIVOS E DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 60 695; identificação de pessoa colectiva n.º 501486640;
data da apresentação: 011207.

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

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 3000043214

TAVARES & GALRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa (3.ª Secção). Matrí-
cula n.º 55 882/810420; identificação de pessoa colectiva
n.º 501149880; inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
9/011026.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 600 000$ para 5000 euros e redenominação do
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 4.º, o qual passa 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: uma do valor nominal
de 2500 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel Baptista Antunes,
e outra do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio An-
tónio José Rebelo Nunes.

Certifico que, em 26 de Outubro de 2001, ficaram depositados na
pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2000.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 3000043206

MAFRA

CAVALO E BOTAS, COMERCIALIZAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2534;
identificação de pessoa colectiva n.º 505060205; data da apresen-
tação: 20011212.

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

19 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 1000061991

BIOPACK � EMBALAGEM PARA USO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1222;
identificação de pessoa colectiva n.º 502744251; data da apresen-
tação: 20011212.

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

19 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 1000011761

VILA FRANCA DE XIRA

INTERPARTESOL � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4072/980204; inscrição n.º 5; números e data das apre-
sentações: 4 e 5/20010817.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital e alterado o contrato, por transformação em sociedade
anónima, o qual passa a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto, duração e direitos

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima e a firma
INTERPARTESOL � Compra e Venda de Propriedades, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede em Vila Franca de Xira, na
Quinta do Caracol, lote 2, Bom Retiro, freguesia de Vila Franca
de Xira.

2 � A administração poderá, por simples deliberação, deslocar a
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como estabelecer ou extinguir quaisquer agências, delegações
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem como objecto social a construção de empreendi-
mentos próprios para comercialização, organização e construção de
obras civis, mecânicas ou eléctricas, empreitadas ou empreendimen-
tos por conta própria ou de outrem, organização, estudo e elabora-
ção de projectos de qualquer natureza, compra e venda e adminis-
tração de imóveis, designadamente compra de terrenos e revenda
dos adquiridos para esse fim, operações de construção civil, aplica-
ção de capitais em imóveis, promoção de estudos de urbanização
isentas de sisa e seus derivados, indústria hoteleira e similares, ci-
nema, teatro e actividades afins, e de outros centros comerciais, pres-
tações de serviços sociais e respectivos projectos.

ARTIGO 4.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 5.º

Direito de associação

Mediante decisão da administração, a sociedade poderá participar
no capital de qualquer sociedade, mesmo de objecto diferente e re-
gulada por leis especiais, bem como associar-se com outras socieda-
des ou empresas sob qualquer forma legal, designadamente em agru-
pamentos complementares de empresas.
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CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
11 000 000$, representado por 11 000 acções ordinárias, ao porta-
dor, com o valor nominal de 1000$ cada.

2 � Poderá haver títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000 e múlti-
plos de 1000 acções.

3 � Os títulos representativos das acções serão assinados por um
administrador.

ARTIGO 7.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir, nos termos legais e nas demais condi-
ções que forem estabelecidas em assembleia geral, obrigações con-
vertíveis ou não em acções, bem como outros títulos de dívida le-
galmente autorizados.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais são a assembleia geral, o administrador único
e o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais permanecerão no exercício
das suas funções até à eleição e posse de quem deva substituí-los.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
possuidores de acções que, até oito dias antes da realização da as-
sembleia geral ou da sua constituição, as tenham averbado em seu
nome no respectivo livro de registo de acções, ou depositado na
sociedade ou numa instituição de crédito, devendo, neste último caso,
comprová-lo através de declaração emitida pela instituição deposi-
tária, apresentada na sociedade dentro daquele prazo.

2 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral, sem prejuízo dos
direitos conferidos por lei ao seu representante comum.

3 � A cada 50 acções corresponde um voto.
4 � Os accionistas que detenham um número de acções inferior

a 50 podem agrupar-se para efeitos do exercício do direito de voto,
fazendo representar-se por um dos agrupados.

5 � Qualquer accionista com direito a voto só pode fazer-se re-
presentar na assembleia por outro accionista ou por qualquer das
pessoas previstas na lei, mediante simples carta dirigida ao presi-
dente da mesa. Tendo o presidente da mesa dúvidas quanto à auten-
ticidade da assinatura, poderá exigir a exibição do bilhete de identi-
dade do mandante.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas ou
não, por períodos de quatro anos, podendo sempre ser reeleitos.

ARTIGO 11.º

Quórum

A assembleia considera-se normalmente constituída e poderá va-
lidamente funcionar, em primeira convocação, desde que estejam
presentes ou representados accionistas que possuam, pelo menos,
50 % do capital social e, em segunda convocação, qualquer que seja
o número de accionistas e o capital representado, excepto nos ca-
sos em que a lei ou o presente contrato determinem imperativa-
mente de forma diferente.

ARTIGO 12.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente nos primeiros
três meses de cada ano para apreciação da situação anual da socie-

dade e das respectivas contas, bem como para a eleição dos titulares
dos órgãos sociais, quando for caso disso.

2 � A assembleia geral reunirá ainda sempre que for convocada,
nos termos da lei ou do presente contrato.

3 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas mediante
anúncios publicados, nos termos da lei.

ARTIGO 13.º

Administrador único

1 � A administração e representação da sociedade serão exerci-
das por um administrador único, eleito em assembleia geral, por um
período de quatro anos, podendo ser reconduzido.

2 � O administrador único caucionará o exercício do seu cargo
por meio de depósito de 100 acções, livres de qualquer encargo, ou
por qualquer outra forma permitida na lei.

3 � A assembleia geral que eleger o administrador único pode
dispensar a prestação da caução prevista no número anterior.

ARTIGO 14.º

Representação

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pela assinatura de mandatários, nos termos dos respectivos

mandatos.
ARTIGO 15.º

Poderes do administrador único

1 � Ao administrador único cabem os mais amplos poderes de
gestão e representação da sociedade, de acordo com o estabelecido
na lei e no presente contrato.

2 � Compete, designadamente ao administrador único:
a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, propor e prosseguir acções, confessá-las e delas transigir, bem
como celebrar convenções de arbitragem;

b) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos sociais, in-
cluindo bens móveis, imóveis, participações sociais, obrigações,
veículos automóveis ou outros direitos;

c) Trespassar e tomar de trespasse, sublocar, ceder e dar ou tomar
de exploração quaisquer estabelecimentos da ou para a sociedade;

d) Tomar e realizar participações sociais em sociedades constitu-
ídas ou em constituição, bem como em quaisquer associações ou
agrupamentos económicos;

e) Contrair empréstimos ou financiamentos e movimentar as
contas bancárias da sociedade;

f) Negociar e outorgar os contratos destinados à prossecução do
objecto social.

3 � É inteiramente vedado ao administrador único obrigar a so-
ciedade em actos ou contratos estranhos ao objecto social, designa-
damente fianças ou avales.

ARTIGO 16.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
terá sempre um suplente, eleitos pela assembleia geral, por períodos
de dois anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � O fiscal único e o suplente serão obrigatoriamente revisores
oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas e não
podem ser accionistas.

CAPÍTULO IV

Contas e dissolução

ARTIGO 17.º

Distribuição de resultados

1 � Os lucros do exercício, depois de deduzidas as importâncias
necessárias para a formação ou reconstituição da reserva legal, se-
rão destinados aos fins que em assembleia geral se deliberar.

2 � A administração poderá, ouvido o fiscal único, deliberar a
distribuição de lucros ou reservas no decurso de um exercício, nos
termos da lei.

ARTIGO 18.º

Dissolução

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na
lei e neste contrato.
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2 � Compete à assembleia geral que for convocada para deliberar
sobre a dissolução e liquidação da sociedade, a nomeação dos respec-
tivos liquidatários e, bem assim, a definição dos procedimentos a
adoptar.

ARTIGO 19.º

Arbitragem

1 � Todos os diferendos decorrentes do presente contrato entre
a sociedade e os seus accionistas, designadamente quanto à sua apli-
cação e interpretação, serão resolvidos definitivamente por um tri-
bunal constituído por três árbitros nomeados nos termos legais, que
julgarão segundo juízos de equidade.

2 � O tribunal funcionará em Lisboa.

ARTIGO 20.º

Membros dos órgãos sociais

Ficam desde já eleitas para os órgãos sociais, para o quadriénio de
2001-2004, as pessoas a seguir identificadas, sendo o administrador
único dispensado de prestar caução e sem remuneração pelo exercí-
cio das suas funções.

Mesa da assembleia geral: presidente � Paula Cristina Marques
Russo; secretário � Olga Marques da Conceição Russo Lopes;

Administrador único � Augusto da Conceição Russo, natural de
Vila Franca de Xira, divorciado, contribuinte fiscal n.º 153557710,
residente na Quinta do Caracol, lote 2, Bom Retiro, em Vila Franca
de Xira;

Fiscal único � Patrício, Mimoso e Mendes Jorge, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas com o n.º 42, com sede na Rua de No-
gueira e Sousa, 8, 1.º, em Lisboa, pessoa colectiva n.º 501738924,
representada por Joaquim Patrício da Silva, revisor oficial de contas
n.º 320, casado, sob o regime da comunhão geral de bens, contri-
buinte fiscal n.º 113153074, residente na Rua da Cidade da Beira, 68,
11.º, D, em Lisboa; suplente � João Fernandes Mendes Jorge, revi-
sor oficial de contas n.º 546, casado, contribuinte fiscal
n.º 170328180, residente na Avenida de 25 de Abril, 39, 11.º, es-
querdo, em Almada.

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

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026778

TÁXIS ROLO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 516/680904; identificação de pessoa colectiva
n.º 500563101; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
11/010612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital em 602 410$, realizado em dinheiro, redenominado e al-
terado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Miguel Duarte e Lídia
Maria Dias da Silva Duarte.

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

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026777

METALOMECÂNICA DE JOAQUIM FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5494/20011106; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/20011106.

Certifico que entre Joaquim Jorge Fortes Ferreira, casado com
Cesaltina Maria da Costa Negrinho Fortes Ferreira sob o regime da
comunhão geral, residente na Vivenda O Nosso Sonho, em A-de-

-Freire, freguesia de São João dos Montes; Cesaltina Maria da Costa
Negrinho Fortes Ferreira, casada com o anterior no referido regime
e com ele residente; Ricardo Filipe Negrinho Ferreira, solteiro, mai-
or, residente com o anterior, e Hugo Miguel Negrinho Ferreira, me-
nor, residente com o anterior, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Metalomecânica de Joaquim
Ferreira & Filhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Vivenda O Nosso Sonho, em
A-de-Freire, freguesia de São João dos Montes, concelho de Vila
Franca de Xira, podendo esta ser alterada através de simples decisão
da gerência, na área do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a oficina de metalomecânica e me-
cânica geral, execução de todos os trabalhos de torno e freze, bem
como de estruturas de construção metálicas e a comercialização das
peças executadas.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir, participar ou, por qualquer outra
forma associar-se com outras sociedades, ainda que o respectivo ob-
jecto social não seja coincidente com o seu.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
do valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Jor-
ge Fortes Ferreira; uma quota do valor nominal de 3500 euros, per-
tencente à sócia Cesaltina Maria da Costa Negrinho Fortes Ferreira;
uma quota do valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio
Ricardo Filipe Negrinho Ferreira, e uma quota do valor nominal de
1500 euros, pertencente ao sócio Hugo Miguel Negrinho Ferreira.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a terceiros carece do prévio consenti-
mento da sociedade.

2 � O titular da quota deve pedir o referido consentimento, por
carta registada com aviso de recepção, na qual identifique o interes-
sado na cessão e todos os demais elementos do negócio.

3 � A sociedade pronunciar-se-á sobre o pedido, comunicando a
sua deliberação igualmente por carta registada com aviso de recep-
ção, no prazo máximo de 30 dias úteis.

4 � Esgotado o prazo fixado no número anterior sem que a so-
ciedade tenha comunicado qualquer decisão, considera-se que a pro-
jectada transmissão da quota é livre.

5 � Se a transmissão for efectuada sem o prévio consentimento
da sociedade, e fora dos casos em que esta é considerada livre, o
cedente responde perante a sociedade pelo pagamento em dinheiro
de uma importância igual ao triplo do valor da transacção, sem
prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

ARTIGO 6.º

1 � No caso de falecimento de um sócio, a respectiva quota
transmite-se aos herdeiros deste.

2 � Se, porém, os herdeiros não aceitarem a transmissão, deve-
rão, no prazo de 90 dias a contar da data do óbito, declará-lo por
escrito à sociedade e exigir que esta proceda à amortização da quota
em causa, sob pena de a mesma se considerar transmitida.

3 � Nos casos em que, nos termos dos números anteriores, a
sociedade tem o direito de proceder à amortização de quota, pode,
em alternativa, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou por ter-
ceiro.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que aquela
carecer, em condições a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � Além dos casos previstos no anterior artigo 6.º, a sociedade
poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no

artigo 5.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente; e
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d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-
cer nem se fizer representar em nenhuma reunião da assembleia geral
da sociedade.

2 � A contrapartida da amortização, nos casos previstos na alí-
nea b) do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal e,
por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição, ser criadas
uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou alguns dos
sócios ou a terceiros.

ARTIGO 9.º

1 � A administração cabe a um ou mais gerentes.
2 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme for delibe-

rado em assembleia geral.
3 � A sociedade obriga-se:
a) Nos actos de gestão corrente e na movimentação a débito ou

a crédito da conta bancária da sociedade, designadamente no saque
através de cheques, com a assinatura de um dos gerentes;

b) Nos demais casos com a assinatura dos dois gerentes; ou
c) Com a assinatura de um gerente e de um procurador, dentro

dos limites do respectivo mandato.
4 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em quaisquer ac-

tos ou contratos, incluindo fianças e outros actos alheios ao objecto
social.

5 � A gerência da sociedade é desde já atribuída a Joaquim Jorge
Fortes Ferreira e a Cesaltina Maria da Costa Negrinho Fortes Fer-
reira, sendo-lhes atribuídos os mais amplos poderes de administra-
ção dos negócios sociais permitidos por lei.

ARTIGO 10.º

Os resultados de cada exercício terão o destino que, após a cons-
tituição das reservas legais, for deliberado em assembleia geral

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026761

ROSA SILVESTRE � REPRESENTAÇÕES
DE MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5491/20011105; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 26/20011105.

Certifico que Rosa Maria Sobral Silvestre, divorciada, residente
na Urbanização da Quinta de São José do Marco, 24, 2.º, frente,
Castanheira do Ribatejo, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rosa Silvestre � Representa-
ções de Mobiliário, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Quinta de São
José do Marco, 24, 2.º, frente, em Castanheira do Ribatejo, fregue-
sia de Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização, representação,
importação e exportação de mobiliário, artigos de carpintaria, fer-
ragens, ferramentas e prestação de serviços nas áreas acima referi-
das.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme à sócia decidir, fi-
cando desde já nomeada gerente a sócia.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026780

FORTIMONTA � SERRALHARIA CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5492/20011105; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 27/20011105.

Certifico que José Manuel do Rosário Fortio, casado com Elsa
Cristina dos Santos Pedro Fortio sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua de Mário Viegas, 16, 1.º, Casalinho, Via-
longa, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FORTIMONTA � Serralharia
Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mário Viegas, 16, 1.º,
no Casalinho, freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e montagem de caixilharia,
estores e coberturas, serralharia civil, construção civil e obras públi-
cas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026776

AMARO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5474/20011026; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 10/20011026.
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Certifico que entre Joaquim Pina Amaro, casado com Maria
Adosinda Donas Martins sob o regime da comunhão geral, residente
na Casa Rosa, Estrada Nacional n.º 10, Alhandra; Paulo Sérgio Mar-
tins Pina Amaro, casado com Sandra Raquel Correia Perdigão Amaro
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Quinta da
Marquesa, lote 11, 1.º, direito, Alhandra; Marino Luís Martins Pina
Amaro, casado com Lídia Antonieta Arrojado Silva Amaro sob o
regime da comunhão de adquiridos, residente na Quinta da Várzea,
lote 17, 2.º, esquerdo, Alhandra, e Filipe Manuel Martins Pina
Amaro, divorciado, residente na Rua de Sousa Pereira Gomes, lote 14,
2.º, F, Vila Franca de Xira.

1.º

A sociedade adopta a firma Amaro & Filhos, L.da, e tem a sua
sede na Estrada Nacional n.º 10, Casa Rosa, em Alhandra, freguesia
de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de material de higiene e
segurança, mecânica auto.

3.º

O capital social é de 5986 euros, integralmente realizado em nu-
merário, representado por quatro quotas: uma de 2395 euros, per-
tencente ao sócio Joaquim Pina Amaro, e três de 1197 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Filipe Manuel Martins Pina
Amaro, Paulo Sérgio Martins Pina Amaro e Marino Luís Martins
Pina Amaro.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por todos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura, em conjunto, de dois gerentes.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade e
dos sócios não cedentes, tendo estes o direito de preferência, em
primeiro lugar, e, em segundo, a sociedade.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026772

M. SOBRAL � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5475/20011026; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 11/20011026.

Certifico que entre Carlos Manuel Castro Sobral Custódio, casado
com Maria do Castelo Nunes Custódio Sobral sob o regime da co-
munhão de adquiridos, residente na Quinta do Alferes, lote 822, Sub
Serra, São João dos Montes, e Maria do Castelo Nunes Custódio So-
bral, casada com o anterior no referido regime e com ele residente,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Sobral � Transportes Rodo-
viários, L.da, com sede na Quinta do Alferes, lote 822, Sub Serra,
freguesia de São João dos Montes, concelho de Vila Franca de Xira.

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 os transportes rodoviários de
mercadorias e comércio de materiais de construção.

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, pertencentes uma ao sócio
Carlos Manuel Castro Sobral Custódio e outra à sócia Maria do
Castelo Nunes Custódio Sobral.

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 com a
assinatura de um dos gerentes.

2 � É expressamente proibido à gerência obrigar, por qualquer
forma, a sociedade em negócios estranhos ao seu objecto, designa-
damente 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 primeiro
lugar, e os sócios, em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, quando a lei não preveja outras formalida-
des, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026768

BOTIQUES MARIA ANATILDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5481/20011030; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 17/20011030.

Certifico que Maria Anatilde Teixeira Borges Pereira, casada com
Pedro Alexandre Martins Pereira sob o regime da separação de bens,
residente na Quinta da Piedade, lote 79, 7.º, Póvoa de Santa Iria,
constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Botiques Maria Anatilde, Uni-
pessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Ernest Solvay, 3,
loja 6, freguesia da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de
Xira.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de artigos
de pronto-a-vestir.

3.º

O capital social é de 10 000 euros e encontra-se integralmente
realizado em numerário e corresponde a uma única quota, perten-
cente à sócia Maria Anatilde Teixeira Borges Pereira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia única, que desde
já fica nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a assinatura da gerente.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026765

VIAPLÁS � INDÚSTRIA TRANSFORMAÇÃO
DE FIBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5480/20011030; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 16/20011030.
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Certifico que entre Virgílio António de Matos Quaresma, casado
com Joana Vicência Ramalho Mata Quaresma sob o regime da co-
munhão de adquiridos, residente na Rua da Paz, 1, 1.º, Vivenda
Martinho, Bom Sucesso, freguesia de Alverca do Ribatejo, e Joana
Vicência Ramalho Mata Quaresma, casada com o anterior no refe-
rido regime e com ele residente, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma VIAPLÁS � Indústria Transfor-
mação de Fibras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Paz, 1, rés-do-chão,
Vivenda Martinho, Bom Sucesso, freguesia de Alverca do Ribatejo,
concelho de Vila Franca de Xira.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e transformação de
artigos de fibra de vidro e fibras sintéticas.

3.º

O capital social é de 12 500 euros e encontra-se integralmente
realizado em numerário e corresponde à soma das seguintes quotas:
uma do valor nominal de 6250 euros, pertencente ao sócio Virgílio
António de Matos Quaresma, e uma do valor nominal de 6250 euros,
pertencente à sócia Joana Vicência Ramalho Mata Quaresma.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Virgílio Antó-
nio de Matos Quaresma, que desde já fica nomeado gerente.

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

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que reguladas por leis especiais ou em agrupamentos
complementares de empresas.

6.º

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

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026759

EVOLUTIONCAR � COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5516/20011122; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 15/20011122.

Certifico que entre Nélson Miguel Pinheiro Rodrigues, casado com
Leonor Rato Lobato Ferreira sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua de Eça de Queiroz, 1, 3.º, frente, Póvoa de
Santa Iria, e Marco Paulo Lopes dos Santos, solteiro, maior, resi-
dente na Rua 1-B, lote 1-A, 3.º, A, Ameixoeira, Lisboa, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EVOLUTIONCAR � Comércio
Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Eça de Queiroz, 1, 3.º,
frente, na Póvoa de Santa Iria, freguesia da Póvoa de Santa Iria,
concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e ex-
portação de automóveis novos e usados.

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 quo-
tas: uma do valor nominal de 4000 euros, titulada pelo sócio Nél-
son Miguel Pinheiro Rodrigues, e outra do valor nominal de 1000
euros, titulada pelo sócio Marco Paulo Lopes dos Santos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Nélson Miguel Pi-
nheiro Rodrigues.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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 Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026756

SERENATA TROPICAL � CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5515/20011122; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 14/20011122.

Certifico que entre Domingos Mendes Tavares, casado com Ma-
ria Graciete dos Santos Guedes Tavares sob o regime da comunhão
de adquiridos, residente na Rua de José Dias Coelho, 2, rés-do-chão,
esquerdo, Vialonga, Vila Franca de Xira, e Eurico Rodrigues Tava-
res, casado com Maria Alzira Joaquina Pereira Tavares sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, residente no Parque Residencial,
torre 2, 5.º, A, Vialonga, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Serenata Tropical � Café Snack-
-Bar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça da Liberdade, banda 17,
loja B, freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em café snack-bar.

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 quo-
tas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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 Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026750

AUTO SALGUEIRO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5495/20011106; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 14/20011106.

Certifico que entre Paulo Jorge Salgueiro dos Santos, solteiro, mai-
or, residente na Quinta do Alferes e anexo, Sub Terra, lote 600, São
João dos Montes, e Maria de Jesus Salgueiro Policiano, casada com
João dos Santos Quiteres sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente com o anterior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Salgueiro & Santos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque Eurofil, freguesia da
Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em reparação e manutenção de
veículos, compra e venda de veículos.

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 quo-

tas: uma de 4900 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Salgueiro
dos Santos, e outra de 100 euros, pertencente à sócia Maria de Jesus
Salgueiro Policiano.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Jorge Salgueiro
dos Santos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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.

24 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026746

ITOMÁS � FABRICO PALETES DE MADEIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4395/990126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504524917.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos aos anos de
1999 e de 2000.

4 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043542

THETA � EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4472/990419; identificação de pessoa colectiva
n.º 503373346.

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

4 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043538

IMOVIA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2215/910115; identificação de pessoa colectiva
n.º 502481471.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de
2000.

4 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043531

M. L. RIBEIRO � SOCIEDADE TÉCNICA
DE EQUIPAMENTOS FRIGORÍFICOS E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4569/990727; identificação de pessoa colectiva
n.º 504764888.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043528

MÁRIO & JORGE � TRANSFORMAÇÕES
METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3767/970214; identificação de pessoa colectiva
n.º 503841722.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043523

SERELEMEC � MONTAGENS, SERVIÇOS,
AMADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2838/931104; identificação de pessoa colectiva
n.º 503099724.

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

8 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043520

MOQUIL � MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1122/820304; identificação de pessoa colectiva
n.º 501234870.

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

4 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043516

CIBETÃO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1071/810901; identificação de pessoa colectiva
n.º 501180451.

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

8 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043505

L. E. � TRANSFORMAÇÕES EM VEÍCULOS ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3076/940524; identificação de pessoa colectiva
n.º 503249459.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos aos anos de
1999 e 2000.

4 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043502

PASTELARIA BONITO HORIZONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 546/690301; identificação de pessoa colectiva
n.º 500562644.

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

8 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043495

SOCOBRE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1008/810113; identificação de pessoa colectiva
n.º 500780277.

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

4 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043489

TNS 3 � CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3893/970718; identificação de pessoa colectiva
n.º 503926663.

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

4 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043482

AUGUSTO & AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 814/771210; identificação de pessoa colectiva
n.º 500692017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos aos anos de
1999 e de 2000.

4 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043476

PINHEIRO & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 490/680513; identificação de pessoa colectiva
n.º 500518360.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043468
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RESTAURANTE CHURRASQUEIRA O GARFO PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4738/000204; identificação de pessoa colectiva
n.º 504828800.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043459

LUSOLAVOR � COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3880/970624; identificação de pessoa colectiva
n.º 503984485.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043450

FILIPE & EDUARDO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4451/990330; identificação de pessoa colectiva
n.º 504305760.

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

8 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043440

TRANSPORTES RUI LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2708/930215; identificação de pessoa colectiva
n.º 502983434.

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

8 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043434

TAVODIL � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2254/910401; identificação de pessoa colectiva
n.º 502531800.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043433

DESINFESTAL � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE DESINFESTAÇÕES E SANIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4589/990817; identificação de pessoa colectiva
n.º 502204605.

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

8 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043431

LIMPOGERME � PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3925/970905; identificação de pessoa colectiva
n.º 503984647.

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

8 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043429

JOSÉ MANUEL CONCEIÇÃO BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3501/960216; identificação de pessoa colectiva
n.º 503698032.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043424

SCREEN 2 � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4239/980701; identificação de pessoa colectiva
n.º 503929557.

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

8 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043418

ONIA � CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4467/990415; identificação de pessoa colectiva
n.º 504707736.

<tCertifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de
2000.

8 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043405

OLIVAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3639/960830; identificação de pessoa colectiva
n.º 503859907.

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

8 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043391

LUDE � CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1704/870916; identificação de pessoa colectiva
n.º 501879366.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043385
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TALHO, O CORTADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4003/971128; identificação de pessoa colectiva
n.º 504019678.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043380

TORMONT � TÉCNICA DE ORÇAMENTOS
E MONTAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 975/800627; identificação de pessoa colectiva
n.º 501048332.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043365

GALLOPER PORTUGAL � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4059/980122; identificação de pessoa colectiva
n.º 504042297.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043354

MITMOT � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4376/990108; identificação de pessoa colectiva
n.º 504673548.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043348

MITSUBISHI MOTORS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 684/740509; identificação de pessoa colectiva
n.º 500293520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos aos anos de
1999 e 2000.

4 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000043337

R. M. FIRMINO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4016/971215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504019724.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043333

PRUDENTE � MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2439/920224; identificação de pessoa colectiva
n.º 502715642.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043327

PROGAR � CONSULTADORIA E PROJECTOS
ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3674/961009; identificação de pessoa colectiva
n.º 503732273.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043320

IMOROSISA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4061/980123; identificação de pessoa colectiva
n.º 504150618.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043313

ALBORCONTA � CONTABILIDADE E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3435/951012; identificação de pessoa colectiva
n.º 503518379.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043308

TRANSPORTES MÁRIO MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4570/990727; identificação de pessoa colectiva
n.º 504522400.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043300

FILNÊS � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2695/930125; identificação de pessoa colectiva
n.º 502954787.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de
2000.

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043293

C. C. V. � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2535/920624; identificação de pessoa colectiva
n.º 502794500.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043288

CIDAUTO � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1412/850114; identificação de pessoa colectiva
n.º 501487034.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043281

EMPILHADORES DE PORTUGAL � COMÉRCIO
E INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3347/950519; identificação de pessoa colectiva
n.º 500911851.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043275

RAMOS MONTEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4944/000927; identificação de pessoa colectiva
n.º 505159805.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043269

TEXOFER � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1915/890616; identificação de pessoa colectiva
n.º 502176440.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043265

XIRA JARDIM � MAQUINARIA, PLANTAS E SEMENTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3403/950821; identificação de pessoa colectiva
n.º 503733555.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043244

VERDEVENTO � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
E SERVIÇOS. L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3393/950807; identificação de pessoa colectiva
n.º 503536172.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043239

RIBAFAMA � FABRICAÇÃO DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3672/961007; identificação de pessoa colectiva
n.º 503731188.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043234

RASA � REPARAÇÃO DE AERONAVES E SERVIÇOS
EM AEROGARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1640/870216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501849726.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043226

NAVECINCO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4497/990514; identificação de pessoa colectiva
n.º 503875163.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000043215

FORMATEIA � CENTRO DE FORMAÇÃO
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5496/20011106; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 15/20011106.

Certifico que entre Alexandra Maria Mendes Serra Primavera, sol-
teira, maior, residente na Quinta da Graciosa, lote 24, 1, B,
Sobralinho, e Helena Maria Tomé Martins Relvas, casada com Pe-
dro Miguel Ferreira Gonçalves Relvas sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua da Juventude, 19, 5.º, direito, Alverca



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 106 � 8 de Maio de 20029542-(104)

do Ribatejo, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FORMATEIA � Centro de
Formação de Informática, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Juventude, 11, loja 2,
em Alverca do Ribatejo, freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho
de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centro de formação na área
de informática, encaminhamento profissional.

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 sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme
aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026742

AVELINA & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5502/20011112; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/20011112.

Certifico que entre Avelina Maria da Conceição Cáceres Barra,
casada com Caetano Joaquim Barra sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Quinta da Fé, lote 3, 2.º, B, Alhandra, e
Caetano Joaquim Barra, casado com a anterior no referido regime e
com ela residente, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Avelina & Caetano, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em São João dos Montes, no
Bairro Chabital, lote 49, loja B, freguesia de São João dos Montes,
concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de café e pastelaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integral-
mente 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 � 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 contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026738

ANTÓNIO MANUEL ANTUNES & FILHO, MONTAGENS
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5513/20011121; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/20011121.

Certifico que entre António Manuel Antunes Pereira, casado com
Maria Fernanda Passarinho Pereira sob o regime da comunhão ge-
ral, residente na Travessa da Classe Operária, lote 6, Porto Alto, e
David Miguel Passarinho Pereira, solteiro, maior, residente na mo-
rada anterior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António Manuel Antunes & Filho,
Montagens Eléctricas, L.da, e tem a sua sede social na Praça de
Afonso de Albuquerque, 27, 2.º, direito, freguesia e concelho de Vila
Franca de Xira.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como criar filiais, sucursais ou delegações, em qualquer ponto
do País.

2.º

A sociedade tem por objecto as instalações em baixa tensão, ma-
nutenção industrial, bombagem, quadros eléctricos, electrificação de
loteamentos, iluminação pública, canalizações, ar condicionado.

3.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 25 000 euros,
correspondendo à soma das seguintes quotas:

António Manuel Antunes Pereira, com uma quota de 20 000 euros;
David Miguel Passarinho Pereira, com uma quota de 5000 euros.
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4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, quer activa quer passivamente, e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, serão desempenhadas
por ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a intervenção de dois sócios gerentes. Nos actos de
mero expediente e gestão, basta a assinatura de qualquer gerente.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consentimento
da sociedade, que terá o direito de preferência, em primeiro lugar, e
é livremente permitida nos casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º
do Código das Sociedades Comerciais.

6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades especiais, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026735

MOBISUCESSO � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5500/20011109; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/20011109.

Certifico que entre Jorge Manuel de Sousa Tomás da Cruz, soltei-
ro, maior, residente na Rua da Liberdade, 36, 3.º, R, Bom Sucesso,
Alverca do Ribatejo; Anabela de Carvalho Santos ou Anabela Car-
valho Santos, solteira, maior, residente com o anterior, e João Pau-
lo Carvalho Santos, casado com Andreia Vences Pimenta Martins
sob o regime da comunhão geral, residente na Rua da Liberdade, 1,
1.º, esquerdo, Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MOBISUCESSO � Comércio de
Mobiliário, L.da, tem a sua sede na Rua da Liberdade, 41, loja es-
querda, Bom Sucesso, Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca
de Xira, e a sua duração é por tempo indeterminado.

§ único. Por deliberação da gerência, a sede da sociedade poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho de Vila Franca de Xira ou
para concelho limítrofe, bem como estabelecer ou encerrar filiais,
agências ou outras formas locais de representação que se mostrem
necessárias para prossecução do objecto social, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de móveis de casa de
banho, móveis de cozinha, mobiliário em geral, decoração e elec-
trodomésticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 25 000 euros, representado por três quotas: uma de 8500 euros,
pertencente à sócia Anabela Carvalho Santos, e duas de igual valor
de 8250 euros, pertencendo cada uma aos sócios Jorge Manuel Sousa
Tomás Cruz e João Paulo Carvalho Santos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu, ou reguladas por leis especiais,
bem como fazer parte de agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, desde
já nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de dois gerentes
para obrigar a sociedade.

§ único. A sociedade não poderá, em caso algum, ser obrigada em
fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer actos estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 6.º

Não é permitida a transmissão de quotas por morte de algum só-
cio nem a cessão de quotas a não sócios sem o consentimento da
sociedade, à qual fica reservado o direito de preferência, em pri-
meiro lugar, e depois dela, aos sócios não cedentes nas transmissões
de quotas de terceiros.

§ único. No caso de falecimento ou interdição de qualquer dos
sócios, a sociedade continuará entre os sócios sobrevivos ou capa-
zes e com os herdeiros ou representantes do sócio falecido ou inter-
dito, que exercerão em comum os direitos inerentes à respectiva
quota enquanto a mesma se mantiver indivisa, devendo os restantes
herdeiros escolher de entre si um que a todos represente; no caso de
desejarem afastar-se da sociedade, a quota será amortizada, nos ter-
mos do artigo seguinte.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quaisquer quotas, nos seguintes ca-
sos:

a) Por acordo com o respectivo titular ou herdeiros do mesmo,
no caso de falecimento;

b) Falência e insolvência do seu titular;
c) Na hipótese de arresto, penhora, apreensão judicial da quota,

venda judicial ou administrativa, ou de qualquer outra forma de pro-
cedimento judicial ou, ainda, se cedida a estranhos com violação do
disposto no artigo 6.º; e

d) Quando o respectivo titular da quota deixar de comparecer ou
de se fazer representar nas assembleias gerais por mais de três anos
consecutivos.

§ único. A quota amortizada figurará como tal no balanço, po-
dendo, porém, por deliberação, posterior, serem criadas várias quo-
tas destinadas a serem alienadas a um ou a vários sócios ou a tercei-
ros.

ARTIGO 8.º

Os gerentes ficam autorizados a proceder ao levantamento do
capital social para efeitos do pagamento das despesas de constitui-
ção da sociedade e da instalação e início da actividade.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000026731

CAFÉ-SNACK PAZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3103/940601; identificação de pessoa colectiva
n.º 503258849; averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 4 e inscri-
ção n.º 11; números e data das apresentações: 2, 4 e 6/20010907.

Certifico que a sociedade em epígrafe, requereu os seguintes actos
de registo:

1) Cessação de funções de gerente de Fernando da Cunha Moura,
por renúncia, em 18 de Junho de 2001;

2) Cessação de funções de gerente de Paula Cristina Rebelo de
Moura, por renúncia, em 18 de Junho de 2001;

3) Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do
contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a se-
guinte 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,
pertencentes uma a cada um dos sócios Alberto Alexandre e Maria
de Lurdes Nunes da Silva Alexandre.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Alberto Ale-
xandre, desde já nomeado gerente, sendo bastante a sua assinatura
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 3000043017
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LOGOLÓGICA � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4534/990616; identificação de pessoa colectiva
n.º 503079995; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 13 e 14/20010509.

Certifico que a sociedade em epígrafe, requereu os seguintes actos
de registo:

1) Cessação de funções de gerente de Lucília Marta e Silva Barros
de Figueiredo, por renúncia, em 30 de Janeiro de 2001;

2) Nomeação de gerente de Luís Manuel da Conceição Osório de
Figueiredo.

Data: 31 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 3000043014

EUROBOX � DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4375/990107; identificação de pessoa colectiva
n.º 504523503; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
1/20010903.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, quanto ao artigo 4.º, corpo e n.º 1, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade, perante terceiros ou
em juízo, pertence ao sócio António Joaquim dos Reis Argolinha.

1 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do referido
gerente.

2 � (Mantém-se.)

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 3000043012

ARNALDO & PARDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4252/980727; identificação de pessoa colectiva
n.º 504523333; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 10 a 12/20010904.

Certifico que a sociedade em epígrafe, requereu os seguintes actos
de registo:

1) Cessação de funções de gerente de Chen Jinchao, por renúncia,
em 10 de Agosto de 2001;

2) Aumento de capital, redenominação e alteração parcial do
contrato, quanto aos artigos 3.º, corpo e 4.º, corpo e § 1.º, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 3000043011

IRIZOR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3724/961217; identificação de pessoa colectiva
n.º 503789070; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
12/20010823.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o seu capital em 1 080 000$, realizado em dinheiro, redenominado
e alterado parcialmente o seu contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7481,97
euros e corresponde à soma de três quotas iguais de 2493,99 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 3000043009

TRANSPORTES FLECHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3805/970331; identificação de pessoa colectiva
n.º 503983020; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
1/20010525.

Certifico que a sociedade em epígrafe, requereu o seguinte acto de
registo:

Nomeação de gerente de Paulo Alexandre Gomes Fragoso.
Data: 10 de Janeiro de 2001.

Está conforme o original.

1 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 3000043004

XIRAL � ALUMÍNIOS E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3354/950606; identificação de pessoa colectiva
n.º 503471690.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos aos anos de
1999 e 2000.

4 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000042998

SOARTES � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1867/890117; identificação de pessoa colectiva
n.º 502094281.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042996

RAFAEL ALVES CARDIGOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1861/890216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500985189.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042995
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AXIAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 785/770608; identificação de pessoa colectiva
n.º 500633967.

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

4 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Conceição
da Costa Ferreira Lopes. 3000042994

AUTO MOLA MECÂNICA DE MÁRIO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 559/010769; identificação de pessoa colectiva
n.º 500036357.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042993

MEGACOFRAGENS � CONSTRUÇÃO CIVIL
E COFRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3770/970218; identificação de pessoa colectiva
n.º 503852171.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042991

CÊDÊLÂNDIA � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4224/980619; identificação de pessoa colectiva
n.º 504182382.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos aos anos de
1999 e 2000.

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042988

CONTECONNOSCO � GABINETE DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3580/960604; identificação de pessoa colectiva
n.º 503713724.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042985

TRANSROMANA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4333/981109; identificação de pessoa colectiva
n.º 504282506.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042983

TRANSPORTES SEREJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3838/970506; identificação de pessoa colectiva
n.º 503984736.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042981

J. NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2533/920624; identificação de pessoa colectiva
n.º 502794925.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042977

PRESERME � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4480/990426; identificação de pessoa colectiva
n.º 504380702.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042975

CAMPÊLO & CAMPÊLO � EMPREITADAS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2397/920108; identificação de pessoa colectiva
n.º 502675217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos ao ano de
1999.

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042973

REVESTIFORTE, DECORAÇÕES E APLICAÇÃO
DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2595/920923; identificação de pessoa colectiva
n.º 502843500.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042969

METALMÁQUINA � METAIS E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2349/911002; identificação de pessoa colectiva
n.º 500802386.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042966
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T. H. S. � TRANSPORTES HENRIQUE & SALVADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3382/950724; identificação de pessoa colectiva
n.º 503504467.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas, relativos aos anos de
1999 e 2000.

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042964

NICOLAS LEMONNIER � FOTOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3921/970829; identificação de pessoa colectiva
n.º 503970840.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042961

SILVA & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 274/601110.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042957

DIFIPÓVOA � CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4853/000612; identificação de pessoa colectiva
n.º 504849476.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042955

CANTINHO DO PARQUE � CASA DE PASTO E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4884/000720; identificação de pessoa colectiva
n.º 504957090.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042952

ALUMÍNIOS S. C. C., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4859/000615; identificação de pessoa colectiva
n.º 505052296.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042948

DELTA PLUS � PROTECÇÃO INDIVIDUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4205/980529; identificação de pessoa colectiva
n.º 504188747.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000042946
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