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4.  Empresas � Registo comercial

ÉVORA
ÉVORA

JOSÉ MARIA ALUMÍNIOS, L.DA

Sede: Bairro dos Três Bicos, Rua da Vista Alegre,
22, Sé, 7000 Évora

Capital social: 30 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1159/
890222; identificação de pessoa colectiva n.º 502112999; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 50/20020109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 6 000 000$ para 30 000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 15 000 euros
cada, pertencendo uma ao sócio José Maria Miranda Coelho e outra
à sócia Maria Manuela Carapinha Rego Coelho.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046529

FIGO & FREIXIAL, L.DA

Sede: Praceta de Zeca Afonso, 10, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1612/
930503; identificação de pessoa colectiva n.º 502984333; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 45/20020111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 4.º do pacto, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada sócio, Ezequias Damázio Freixial Figo e Simplícia
Rosa Moreira Freixial.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046528

ANTÓNIO FRANCISCO CABRAL, L.DA

Sede: Rua de Avis, 126, rés-do-chão, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 815/830111;
identificação de pessoa colectiva n.º 501346341; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 19/20020110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parci-
almente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital da sociedade é de 5000 euros e é realizado por duas quotas
iguais de 2500 euros cada, uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000046527

GERTURDES FIALHO & FIALHO, L.DA

Sede: Rua dos Touros, 3, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 591/770125;
identificação de pessoa colectiva n.º 500609533; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 2/20020102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 500 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e nos diversos bens e valores do activo, conforme escrituração, e
acha-se representado por duas quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros, uma de cada uma das sócias, Gertrudes Gabriel Gomes
Fialho Peixe e Maria do Anjo Gomes Fialho Sobral Roque.

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000046525

ALTA GESTÃO � CONSULTORES, L.DA

Sede: Quinta Nova Pedra da Albarda, Estrada da Chainha,
Canaviais, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1999/
960920; identificação de pessoa colectiva n.º 503722898; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 28/20020211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 450 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor de
1666,66 euros, pertencente ao sócio Rui Filipe Ferreira Caldeirão
Sardinha, uma no valor de 1666,67 euros, pertencente ao sócio Jor-
ge Henrique Mesquita Canadas, e outra no valor de 1666,67 euros,
pertencente ao sócio José Manuel Calado da Silva Neves.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046521

J. SARAGOÇA, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 39, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 255/480423;
identificação de pessoa colectiva n.º 500249989; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 11/20020109.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 10 000 000$ para 50 000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, em relação ao artigo 4.º do pacto, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e é
formado por três quotas de valor nominal de 16 500 euros,
16 500 euros e 17 000 euros, pertencentes aos sócios, José Manuel
Carvalho Saragoça, Maria José Carvalho Saragoça Nunes Correia e
Silvina Ivone da Silva Carvalho Saragoça, respectivamente.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046628

RECICLOTECA � CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Raimundo, 44, 1.º, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2300/
981123; identificação de pessoa colectiva n.º 504276913; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 21/20020104.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 5000 euros, representado por uma quota de valor no-
minal e pertencente à sócia Tatiana Oliveira Felipe de Paula.

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

21 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046631

LISTAGRI � CONSULTORIA EM GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Sede: Rua dos Mercadores, 36, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1393/
910305; identificação de pessoa colectiva n.º 502519967; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 32/20020109.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por quatro quotas iguais, de valor nominal
de 1250 euros, e pertence uma a cada um dos sócios, Luís António
Varandas da Silva, Maria Gabriela Caixeiro Martins da Silva, Gabriela
de Lurdes Martins da Silva e Cristina Luís Martins da Silva.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046625

MIGUEL ANTÓNIO FARIA & FILHA, L.DA

Sede: Rua de D. Augusto Eduardo Nunes, 40,
São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1366/
910114; identificação de pessoa colectiva n.º 502490292; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 46/20020109.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada sócio, Miguel António Faria e Maria Jacinta Du-
arte Faria.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046621

SILVIFLOR � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Sede: Avenida dos Heróis do Ultramar, 67, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1677/
940106; identificação de pessoa colectiva n.º 503118427; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 48/20020109.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios, António Manuel Eusé-
bio Rebocho e Sílvia Siomar Barrigó Franco Rebocho.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046617

IVANS � ALUMÍNIOS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Bairro da Malagueira, Praça de Zeca Afonso,
8, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2015/
961021; identificação de pessoa colectiva n.º 503747572; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 49/20020109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado parci-
almente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no va-
lor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio José Maria Miranda
Coelho, uma no valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia
Maria Manuela Carapinha Rego Coelho, duas no valor nominal de
250 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Ricardo Ivan Rego
Coelho e Gonçalo Ivan Rego Coelho.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046614

ANTÓNIO CALHAU LOBO DA SILVEIRA, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 31, Sé, 7000 Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1566/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502913347; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/20020104.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 500 000$ para 50 000 euros, tendo sido alterado parci-
almente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais de
25 000 euros, uma de cada sócio.

2 � (Mantém a redacção inicial.)

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

21 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046609

MANUEL ANTÓNIO NUNES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 18, São Manços, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 626/771124;
identificação de pessoa colectiva n.º 500705070; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 14/20020109.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas: uma no valor de 4500 euros e outra
no valor de 500 euros, pertencentes, respectivamente, aos sócios,
Manuel António Nunes e Maria Isabel Serrano Serôdio Nunes.

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

22 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046605

ALENCORK � COMÉRCIO DE CORTIÇAS, L.DA

Sede: Rua de Luís José Leal da Costa, lote 22,
letra D, Sé, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2488/
20000705; identificação de pessoa colectiva n.º 504980971; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 40/20010628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação das funções de gerência de Carlos Manuel Baião de Ma-
tos Galamba, por deliberação de 30 de Julho de 2000.

21 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046603

SILVEIRA & OUTRO, L.DA

Sede: Travessa das Pêras, 12-A, São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 60 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1222/
891127; identificação de pessoa colectiva n.º 502258101; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 10/20020104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 600 000$ para 60 000 euros, tendo sido alterado parci-
almente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo duas no valor

nominal de 25 000 euros cada uma, pertencentes aos sócios António
Calhau Lobo da Silveira e Maria do Rosário Calhau Lobo da Silveira
Souto Patrício, e a terceira no valor nominal de 10 000 euros, per-
tencente à sócia Ana Maria Calhau Lobo da Silveira.

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

21 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046600

J. ALVES PEREIRA � GABINETE DE ENGENHARIA, L.DA

Sede: Bairro do Bacelo, Rua do Viveiro, 10, Sé, 7000 Évora

Capital social: 1 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1179/
890519; identificação de pessoa colectiva n.º 502167912; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 30/20020111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação.

Data: 10 de Dezembro de 2001.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046520

IMPRENSA MODERNA DE ANA MARIA PIRES
LAVADO COSTELAS, HERDEIROS, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, 17, Sé, 7000 Évora

Capital social: 17 500 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1745/
940929; identificação de pessoa colectiva n.º 503271225; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 12/20020109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital de 3 500 000$ para 17 500 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 17 500 euros e é
formado por duas quotas iguais de valor nominal de 8500 euros,
pertencentes a cada um dos sócios João Augusto Lavado Costelas e
José Miguel Lavado Costelas, e uma quota do valor nominal de
500 euros, pertencente ao sócio Gamaliel César Costelas.

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000046751

VIANA DO ALENTEJO

SURDINA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrícula
n.º 158/991126; identificação de pessoa colectiva n.º 504501933;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 1 e 2/020214.

Certifico que foi registada a cessação de funções de gerente de
José Miguel Galvão Fitas, por renúncia, em 4 de Janeiro de 2002, e
nomeado gerente o sócio Francisco Manuel Galvão Fitas.

Data da deliberação: 9 de Janeiro de 2002.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante em exercício, Alice da
Conceição Pinto Lopes Grilo. 1000045999

UNIDADE COLECTIVA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
CINCO DE OUTUBRO DE ALCÁÇOVAS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrícula
n.º 11/840312; identificação de pessoa colectiva n.º 500673136; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 2/020220.
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Certifico que, pela acta n.º 105, de 5 de Novembro de 2001, foi
deliberada a dissolução e nomeada da comissão liquidatária, da coo-
perativa em epígrafe.

Data da deliberação: 5 de Novembro de 2001.
Prazo para a liquidação: três anos a contar da data da deliberação.
Comissão liquidatária: Manuel António Monteiro Anastácio, Ho-

norato António Amado Lima e Manuel António Grosso, casado, Rua
do Açougue, 7, Alcáçovas.

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante em exercício, Alice da
Conceição Pinto Lopes Grilo. 1000045997

SJ CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrícula
n.º 196/020219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020219.

Certifico que, por escritura de 8 de Fevereiro de 2002, lavrada a
fl. 10 do livro n.º 39-F do 1.º Cartório Notarial de Évora, foi cons-
tituída por Saul Fonseca da Cruz Grosso e José Luís Branco Realista
Fialho a sociedade comercial por quotas em epígrafe, que se regerá
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SJ CAR � Comércio de Automóveis,
L.da, tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 257, portas 2 e 4, na
vila, freguesia e concelho de Viana do Alentejo.

§ único. Independentemente de deliberação social, pode a gerên-
cia deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delega-
ções, sucursais ou outras formas de representação no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de automóveis novos e
usados; comissionista.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura dos dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante em exercício, Alice da
Conceição Pinto Lopes Grilo. 1000045994

AGÊNCIA FUNERÁRIA GROSSO & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrícula
n.º 195/020213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
020213.

Certifico que, por escritura de 13 de Fevereiro de 2002, lavrada a
fl. 121 do livro n.º 142 do Centro de Formalidades das Empresas de
Setúbal, foi constituída por Veríssimo José Dimas Grosso e Maria
Margarida Galvão e Silva Grosso a sociedade comercial por quotas
em epígrafe, que se regerá pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Agência Funerária Grosso &
Esposa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Tapada, 39, Al-
cáçovas, freguesia de Alcáçovas, concelho de Viana do Alentejo.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do criar sucursais, filiais, delegações ou outras formas de representa-
ção dentro do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em agência funerária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 3000 euros, pertencente ao sócio Veríssimo José Dimas
Grosso, e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à só-
cia Maria Margarida Galvão e Silva Grosso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedade
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

Está conforme.

30 de Janeiro de 2002. � A Ajudante em exercício, Alice da Con-
ceição Pinto Lopes Grilo. 1000046210

RUSTIVIANA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Alentejo. Matrícula
n.º 197/020220; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
020220.

Certifico que, por escritura de 8 de Novembro de 2001, lavrada a
fl. 112 do livro n.º 261 do Centro de Formalidades das Empresas de
Lisboa, foi constituída entre Rui Manuel Pires Penetra e Manuel
Joaquim Sardinha Soares José a sociedade comercial por quotas em
epígrafe, que se regerá pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RUSTIVIANA � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Luís António da
Cruz, 35-A, lugar, freguesia e concelho de Viana do Alentejo.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de
cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante em exercício, Alice da
Conceição Pinto Lopes Grilo. 1000046209

FARO
ALBUFEIRA

PALM BEACH � BARES E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2331/
20010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505392690; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 25/20020107.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe fotocópia da escritura lavrada em 15 de Novem-
bro de 2001, a fl. 29 do livro n.º 94-E no Cartório Notarial de Al-
bufeira, pela qual cessaram funções de gerentes João Manuel Baptista
da Costa Marques e Mário Rui Moutinho Feliciano, por renúncia, a
partir de 15 de Novembro de 2001, e alteram os artigos 3.º e 4.º,
passando a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, dividido em três quotas: uma, no valor nomi-
nal de 3250 euros, pertencente ao sócio Victor Manuel Pais Mar-
tins, e duas iguais, no valor nominal de 875 euros cada, pertencen-
tes cada uma a cada um dos sócios Vítor Miguel Barata Martins e
Ricardo José Barata Martins.

2 � (Mantém-se inalterado.)
3 � (Mantém-se inalterado.)

ARTIGO 4.º

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

contratos é necessária a intervenção de um gerente.
3 � (Mantém-se inalterado.)
4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Victor Manuel Pais

Martins.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

28 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 1000046581

AUTO ATLÂNTICO DO ALGARVE � AUTOMÓVEIS
DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 227/
850913; identificação de pessoa colectiva n.º 501555234; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 8/20020107.

Certifico que, por escritura lavrada em 26 de Dezembro de 2001,
a fl. 31 do livro n.º 74-A do Cartório Notarial de Formalidades das
Empresas de Loulé, foi alterado o artigo 4.º da sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 250 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma, no
valor nominal de 175 000 euros, pertencente ao sócio José Manuel
Vidal Vieira Xufre, e outra, no valor nominal de 75 000 euros, per-
tencente à sócia Maria da Conceição da Silva Ramos Xufre.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

27 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Ma-
dalena Avó. 1000046580

BOCA FINA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1617/
960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503656631; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 17/20020107.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva fotocó-
pia da escritura lavrada em 21 de Março de 1996, a fl. 58 do livro
n.º 102-A no 1.º Cartório Notarial de Faro, pela qual foi alterado o
artigo 3.º e o n.º 2 do artigo 6.º da sociedade em epígrafe, que passa-
ram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social de 7980 euros e 77 cêntimos, integralmente subs-
crito em dinheiro, corresponde à soma de duas quotas, a saber: uma
pertencente a António Eusébio Martins Águas, no valor de 5586 eu-
ros e 54 cêntimos, a segunda de 2394 euros e 23 cêntimos, e per-
tencente a Aura Alzira Matos Nóbrega.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes elei-
tos e que desde já se nomeia o sócio António Eusébio Martins
Águas.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada perante ter-
ceiros, em todos os seus actos e contratos, pela assinatura do sócio
gerente, António Eusébio Martins Águas.

3 � Os gerentes estão dispensados de caução e serão ou não re-
munerados nos termos que for deliberado em assembleia geral.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 1000046579

NUNES � PAPELARIA E LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1643/
960604; identificação de pessoa colectiva n.º 503647748; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 3/20020102.

Certifico que, pela acta n.º 9 de 26 de Dezembro de 2001, foi
deliberado o aumento e redenominação do capital social em euros
da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência, alterado o ar-
tigo 3.º do pacto social, passando a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros
cada, pertencendo uma ao sócio Pedro Miguel Guerreiro Nunes e a
outra à sócia Helena da Conceição Guerreiro Nunes.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 1000046365

HOMENTÉCNICA � SERVIÇOS TÉCNICOS
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1423/
940518; identificação de pessoa colectiva n.º 502651997; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 4/20020102.

Certifico que, pela acta n.º 16 de 31 de Outubro de 2001, foi de-
liberado o aumento e redenominação do capital social em euros da
sociedade em epígrafe, tendo, em consequência, alterado o artigo 4.º
do pacto social, passando a ter a seguinte nova redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas de valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 1000046366

SOCIEDADE AGRÍCOLA LUSAPRIMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1667/
960905; identificação de pessoa colectiva n.º 503710288; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 24/20020102.

Certifico que, pela acta n.º 15/2001, de 2 de Agosto de 2001, foi
alterado o artigo 3.º da sociedade em epígrafe, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma delas no valor
nominal de 4000 euros, pertencente à sócia Vitacress Salads, Ltd.,
outra no valor de 500 euros, pertencente à sócia Vitacress Agricul-
tura Intensiva, L.da, e outra no valor de 500 euros, pertencente ao
sócio Cornelis Antonie Van Portvliet.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

26 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Domicília Machadinho.
1000046368

RESSALGARVE � RESTAURANTES DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 769/
870612; identificação de pessoa colectiva n.º 501839950; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 22/20020109.

Certifico que, pela acta n.º 12 de 4 de Dezembro de 2001, foi
deliberado o aumento e redenominação do capital social em euros,
da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência, alterado o ar-
tigo 3.º do pacto social, passando a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros e está dividido em duas quotas
iguais de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 1000046425

ABÍLCAR � COMÉRCIO E ALUGUER
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 705/
890321; identificação de pessoa colectiva n.º 502153334; data:
20020114.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de
2000 da sociedade em epígrafe.

28 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 1000046514

VARANCAR � ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1109/
911105; identificação de pessoa colectiva n.º 501553967; data:
20020114.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de
2000 da sociedade em epígrafe.

28 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 1000046511

VARANDÓTEIS � GESTÃO DE ESTABELECIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1627/
960419; identificação de pessoa colectiva n.º 503623865; data:
20020114.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do exercício de
2000 da sociedade em epígrafe.

28 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 1000046509

STEDECO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2570/
20020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505740877; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020129.

Certifico que, por escritura lavrada em 26 de Dezembro de 2001,
a fl. 15 do livro n.º 74-A no Centro de Formalidades das Empresas
de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe entre:

1.º Jochen Karl-Heinz Johann Blohm, contribuinte fiscal
n.º 218132670, divorciado, natural da Alemanha, de nacionali-
dade alemã, com residência habitual na Casa Djamila, no sítio de
Torre da Medronheira, da freguesia de Olhos de Água, concelho
de Albufeira;

2.º Hugo Miguel Franco Feitor, contribuinte fiscal n.º 213476053,
casado no regime da comunhão geral de bens com Susy Diogo Tei-
xeira Feitor, natural da freguesia da Sé, concelho de Faro, com resi-
dência habitual em Oásis Village, apartamento 4, em Vilamoura, da
freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição do passapor-
te n.º 5303117455, emitido em 15 de Setembro de 1992, pelas au-
toridades competentes na Alemanha, e carta de condução n.º FA-
-123034-8, de 18 de Outubro de 1994, emitido pela Direcção de
Viação de Faro.

E pelos outorgantes foi declarado que entre si celebram um con-
trato de sociedade comercial por quotas, que vai reger-se pelas cláu-
sulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma STEDECO � Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Casa Palmeiras, no sítio de
Torre da Medronheira, da freguesia de Olhos de Água, concelho de
Albufeira.

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 compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Promoção imobiliária, gestão
e administração e arrendamento de imóveis, exploração de empre-
endimentos turísticos e hoteleiros e construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma, no valor nominal de 4900 euros, perten-
cente ao sócio Jochen Karl-Heinz Johann Blohm, e outra, no valor
nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Hugo Miguel Franco
Feitor.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 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 suficiente a intervenção de um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 1000046470

HILÁRIO PRADO & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 644/
881125; identificação de pessoa colectiva n.º 500522685; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 25/20020107.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe fotocópia da escritura lavrada em 20 de Dezembro
de 2001, a fl. 108 do livro n.º 73-A no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Loulé, pela qual cessou funções de
gerente Hilário Chagas Vieira, por renúncia, a partir de 20 de De-
zembro, e nomeado gerente Susana Maria Diogo Piçarra, e alteram
os artigos 2.º e 4.º, passando a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de carpintaria e
marcenaria. Comércio de mobiliário, artigos de iluminação, decora-
ção, artesanato e para o lar.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 5000 eu-
ros, dividido em quatro quotas iguais, uma de cada sócio.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

28 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 1000046554

TEIFIL � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1790/
971202; identificação de pessoa colectiva n.º 504004972; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/20020109.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe fotocópia da escritura lavrada em 21 de Dezembro
de 2001, a fl. 8 do livro n.º 74-A no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Loulé, e altera o artigo 4.º, passando
a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

28 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 1000046546

TABAJOGOS � TABACARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2486/
20011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505728796; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020225.

Certifico que, por escritura lavrada em 1 de Outubro de 2001, a
fl. 127 do livro n.º 64-A no Centro de Formalidades das Empresas
de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe por Catarina Ale-
xandra e Silva de Garcia Jerónimo, contribuinte fiscal n.º 188171673,
divorciada, natural de Angola, com residência habitual na Rua de
Teixeira Pascoais, lote 49, rés-do-chão, em Montechoro, freguesia
e concelho de Albufeira.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição da carta de
condução n.º SA-20679, emitida em 20 de Julho de 1993, pela DSV
Lisboa.

E por ela foi declarado que constitui uma sociedade unipessoal
por quotas, que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TABAJOGOS � Tabacaria,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Terminal Rodoviário, loja 5,
no sítio de Vale Paraíso, da freguesia de Ferreiras, concelho de Al-
bufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de artigos de papelaria,
tabacaria, livraria, bijuteria, brindes, pinturas e artigos decorativos.
Agência de totobola, totoloto e lotaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 1000046427
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ALJEZUR

PORTICONSTROI � PROJECTOS E INDÚSTRIA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Largo do Povo, Odeceixe, Aljezur

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 183/
040397; identificação de pessoa colectiva n.º 503881520; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/20011214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 4.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, corresponde à soma de duas
quotas: uma no montante de 500 euros, pertencente à sócia Renate
Marie Luise Wiegert, e outra no montante de 4500 euros, perten-
cente ao sócio Peter Joachim Ruprecht Vogel.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 1000047208

ALJEZURTUR � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E HOTELEIROS DE ALJEZUR, L.DA

Sede: Urbanização Paisagem Oceano, lote 7,
Picão de Baixo, Aljezur

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 206/
990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504663925; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/20011214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 4.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 1000047210

AMÂNDIO F. P. BERNARDINO, L.DA

Sede: Rua da Praia, Odeceixe, Aljezur

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 28/210691;
identificação de pessoa colectiva n.º 502376570; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 2/20011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 5.º, ficando com a seguinte redacção:

5.º

Capital

O capital é de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma de
3500 euros, pertencente a Amândio Firmino Pacheco Bernardino, e
outra de 1500 euros, pertencente a Maria Benjamina Duarte Pacheco.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 1000047212

PADARIA DE ODECEIXE, L.DA

Sede: Rua da Botelha, 10, Odeceixe, Aljezur

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 134/23059;
identificação de pessoa colectiva n.º 503197602; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 1/20011213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 4.º, ficando com a seguinte redacção:

4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, dividido em três quotas, uma de
2500 euros, pertencente a Francisco Rosa de Oliveira, outra de
1750 euros, de Esperança de Oliveira Correia, e uma quota de 750 eu-
ros, de Elisabete Maria Correia de Oliveira Rosa.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 1000047214

INFORZUR � MATERIAL DE ESCRITÓRIO,
INFORMÁTICO E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Barrada da Igreja Nova, Aljezur

Capital social: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 39/120891;
identificação de pessoa colectiva n.º 502617586; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 3/20011211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 4.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social da sociedade, integralmente subscrito e realizado
em dinheiro, é de 25 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do
valor nominal de 12 500 euros cada uma, pertencente uma ao sócio
Paulo Jorge Fragoso de Oliveira e outra à sócia Rogélia da Glória
dos Santos.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 1000047217

LEÃO VERDE � TURISMO E AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Barranco das Figueiras, apartado 8, Aljezur

Capital social: 1995,19 euros (400 000$)

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 133/
190494; identificação de pessoa colectiva n.º 503197610; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/20011214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada a
cópia da escritura de que consta a dissolução e encerramento da mesma.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 1000047220

BORDEIRA, SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 102, Aljezur

Capital social: 7 000 000$ (34 915,85 euros)

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 16/150591;
identificação de pessoa colectiva n.º 502561530; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20011206.
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Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Artur
José Gomes Rego, por renúncia, em 23 de Junho de 1993.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 1000047232

FARO

RESTAURANTE A CAMPINA � SNACK BAR, L.DA

Sede: Campina, Conceição, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2906/880607;
identificação de pessoa colectiva n.º 501992464; data: 20011127.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pinto
Caixinha. 1000046567

SÉRGIO & ISABEL, SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Faro, 5, 2.º, esquerdo, Estoi, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3922/990211;
identificação de pessoa colectiva n.º 504467417; data: 20010626.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pinto
Caixinha. 1000046566

RESIDENCIAL SAMÉ, L.DA

Sede: Rua do Bocage, 66, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1161/791210;
identificação de pessoa colectiva n.º 500890773; data: 20011212.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pinto
Caixinha. 1000046565

TIPOGRAFIA VARGAS, L.DA

Sede: Estrada de São Brás, sítio do Besouro, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2007/871030;
identificação de pessoa colectiva n.º 501894349; data: 20010606.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pinto
Caixinha. 1000046564

PINHEIRO & SANTOS, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 79 e 81, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 520/650115;
identificação de pessoa colectiva n.º 500217530; data: 20010827.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pinto
Caixinha. 1000046563

SOUSA LOPES, L.DA

Sede: Largo do Dr. Silva Nobre, 7, rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 871/760727;
identificação de pessoa colectiva n.º 500625433; data: 20010607.

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rita Maria Pinto
Caixinha. 1000046562

LAGOA

DULIMAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Rua de Jacinto Correia, Edifício Lagoa Jardim,
lote 2, loja C, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 516/881221; identificação de pessoa colectiva n.º 502080361;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 16/160102.

Certifico a nomeação da administração e fiscalização.
Data da deliberação: 3 de Abril de 2001.
Conselho de administração: administrador único, Mário João Go-

mes de Sousa Silva, casado, residente Vivenda Vista Mar, Praia do
Carvoeiro, freguesia de Carvoeiro, concelho de Lagoa.

Conselho fiscal: fiscal único, João António Correia Vieira Cas-
cão, revisor oficial de contas n.º 1002, com domicílio profissional
no Beco Marquês de Pombal, 1, em Lagoa; suplente, Luís Pereira
Rosa, com domicílio profissional na Rua de S. Filipe Nery, 25, 1.º,
direito, em Lisboa.

Quadriénio: 2001-2004.

Depositado documento legal.

15 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000042748

CARVOEIRO CLUB � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Vale Currais, Praia do Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 160/020482; identificação de pessoa colectiva n.º 501255761.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 2000.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000045634

ANTÓNIO JOAQUIM DE OLIVEIRA
DUARTE & FILHOS, L.DA

Sede: Sítio da Torrinha, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 672/900626; identificação de pessoa colectiva n.º 502373028;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/201201.

Certifico que foi registado o aumento do capital e redenominação
em euros.

Artigos alterados: 4.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros.

ARTIGO 5.º

O capital social está dividido em cinco quotas de 1000 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

Depositado documento legal.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000046328
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AREALGARVE � EXPLORAÇÃO DE AREIA
DO ALGARVE, L.DA

Sede: Travessa à Rua do Marquês de Pombal,
loja E, 1.º, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1421/041000; identificação de pessoa colectiva n.º 502268891;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 25/271201.

Certifico que foi registado o aumento do capital e redenominação
em euros.

Artigo alterado: 4.º
Aumento: 2410$, subscrito pelos sócios em partes iguais em di-

nheiro, passa para 1 002 410$.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) ALGARCARGA � Transportes de Carga do Algarve, S. A.,

2500 euros;
b) Luís Alberto Fernandes Cabrita, 2500 euros.

Depositado documento legal.

28 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000046327

BITA BOTA & PINA, L.DA

Sede: Largo de Alves Roçadas, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 153/220382; identificação de pessoa colectiva n.º 501254161;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/211201.

Certifico o aumento do capital e redenominação em euros.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, após o reforço de 2410$ em dinheiro, na

proporção das respectivas quotas.
Sócios e quotas:
a) Olga de Sousa Figueiredo Bita Bota, Jorge Manuel de Figuei-

redo Bita Bota e Maria Helena de Figueiredo Bita Bota Homem
Temudo, com uma quota de 2500 euros em comum e sem determi-
nação de parte ou direito;

b) Francisco Mendes Pina, com uma quota de 1250 euros;
c) Joaquim Fernandes, com uma quota de 1250 euros.

Depositado documento legal.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000046321

PORTLIGHTING, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização das Marinhas, lotes 6 e 7, Parchal, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1575/980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504110500;
inscrições n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 10 e 11/
201201.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Inscrição n.º 7 � apresentação n.º 10/201201.
Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 1.º
Sede: Urbanização das Marinhas, lotes 6 e 7, Parchal, freguesia

do Parchal, concelho de Lagoa.
2 � Inscrição n.º 8 � apresentação n.º 11/201201.
Nomeação de gerentes.
Gerentes: Solcélio Quelhas Cardoso e Marco Paulo Abrunhosa

Cardoso.

Depositado documento legal.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000046320

C. P. P. � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel Arriaga, 1, A, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 783/051291; identificação de pessoa colectiva n.º 502423501.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referente ao exercício do
ano de 1999.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000046372

C. P. P. � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel Arriaga, 1, A, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 783/051291; identificação de pessoa colectiva n.º 502423501.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 2000.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000046371

CARLOS BICHO, L.DA

Sede: Rua de Carlos da Maia, sem número de polícia,
rés-do-chão, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 312/860822; identificação de pessoa colectiva n.º 501704701;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/271201.

Certifico que foi registado o aumento do capital e redenominação
em euros.

Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 502 410$, por incorporação de reservas

livres, subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) Carlos da Conceição Bicho, 2500 euros;
b) Isaura Maria de Oliveira Machado Conceição, 2500 euros.

Depositado documento legal.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000046367

J. CABRITA, L.DA

Sede: Aldeia do Calvário, Estômbar, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 654/900419; identificação de pessoa colectiva n.º 501146784;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/211201.

Certifico que foi registado o aumento do capital e redenominação
em euros.

Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito pelos só-

cios em partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) Joaquim José Gonçalves Cabrita, 2500 euros;
b) Maria Lucinda Lima da Cruz Cabrita, 2500 euros.

Depositado documento legal.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000046364

SOTAL � SOCIEDADE DE GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Hotel Almansor, sítio de Vale de Covo,
Praia do Carvoeiro, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1294/900314; identificação de pessoa colectiva n.º 502306874;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 14/211201.

Certifico que foi registado o aumento do capital e redenominação
em euros.

Artigo alterado: 3.º
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Montante do reforço: 25 000 euros, em dinheiro.
Capital: 50 000 euros.
Acções: 10 000 acções de 5 euros cada.

Depositado documento legal.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000046360

LAMY & FIGUEIREDO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Benagil, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1183/101097; identificação de pessoa colectiva n.º 503977144;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/271201.

Certifico que foi registado o aumento do capital e redenominação
em euros.

Artigo alterado: 4.º
Aumento: 602 410$, subscrito pelos sócios em partes iguais em

dinheiro, passa para 1 002 410$.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
a) João Augusto Figueiredo, 2500 euros;
b) Aurora Maria Lamy Brazona Figueiredo, 2500 euros.

Depositado documento legal.

28 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gregolho
Marcos Brito Beleza. 1000046357

IMOBILIÁRIA PARCHALENSE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São Pedro, 6, Parchal, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1571/171201; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
171201.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, tendo como
sócio único Mário Gonçalves, casado com Maria José Cabrita na
comunhão geral, com a única quota de 5000 euros, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Imobiliária Parchalense, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Pedro, 6, na vila
e freguesia de Parchal, concelho de Lagoa (Algarve).

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão e administração de imó-
veis. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim. Construção civil, empreitadas e subempreitadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do 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.

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.

Declarou ainda o outorgante que o seu representado não é sócio
de qualquer outra sociedade unipessoal, a quem adverti de que incor-
re nas penas aplicáveis ao crime de falsas declarações se tiver pres-
tado declarações falsas.

Arquivo: a referida procuração.
Exibiu:
a) Certificado de admissibilidade de firma ou denominação emiti-

do em 20 de Novembro de 2001 pelo Registo Nacional de Pessoas
Colectivas;

b) Duplicado da guia de depósito do capital social efectuado hoje,
na agência da CGD, em Loulé; e

c) Cartão Provisório de Pessoa Colectiva n.º P 505902095.
Esta escritura foi lida ao outorgante e ao mesmo explicado o seu

conteúdo, tendo sido advertido da obrigatoriedade de registar este
acto, na conservatória competente, no prazo de três meses, a con-
tar de hoje.

Conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000045562

LAMY & FIGUEIREDO � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Benagil, Lagoa

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 1183/101097; identificação de pessoa colectiva n.º 503977144.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao exercício do
ano de 2000.

28 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 1000046355

LAGOS

VALE DA LUZ � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1360/
920930; identificação de pessoa colectiva n.º 502845502; data da
apresentação: 26-02-2002.

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

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Paula Regina
Vieira Costa. 1000046234

OLHÃO

MARIETA LIMA FITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1274/
901030; identificação de pessoa colectiva n.º 502447117; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 13/20011127.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, repartido por duas quotas de igual valor, no mon-
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tante de 2500 euros, pertencentes, respectivamente, a cada um dos
dois sócios, José Ilídio Célia Fitas e Marieta Firmina Pereira Lima
Fitas.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046054

PALMINHA & PALMINHA CASA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1093/
880510; identificação de pessoa colectiva n.º 501982167; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 8/20011127.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, repartido por duas quotas de igual valor, no mon-
tante de 2500 euros, pertencentes, respectivamente, a cada um dos
dois sócios, Eduardo da Palma Palminha e Maria Assunção Silvestre
Rodrigues Palminha.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046053

MANUEL SANTOS GREGÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1182/
890810; identificação de pessoa colectiva n.º 502203390; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 5/20011127.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, repartido por duas quotas de igual valor, no mon-
tante de 2500 euros, pertencentes, respectivamente, a cada um dos
dois sócios, Manuel de Sousa dos Santos Gregório e Maria Afonso
Soares Gregório.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046052

CERVEJARIA RIA FORMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1040/
870409; identificação de pessoa colectiva n.º 501823565; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 8/20011129.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma quota pertencente a um único
sócio, João Marçalo Soares.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046051

SULFISCO � GABINETE DE GESTÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1041/
870409; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/20011122.

Certifico que daquele averbamento foi extraído o texto seguinte:
Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 8/20011122.
Mudança de sede.
Sede: Avenida da República, 105, loja 17, Olhão.

Conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046050

BELANDAR � CONSTRUÇÕES DE HABITAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 621/771206;
identificação de pessoa colectiva n.º 500710260; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 1/20011122.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma no valor
de 4500 euros, pertencente ao sócio José da Silva Caravela, uma no
valor de 124 euros e 70 cêntimos (no estado de solteiro), e outra no
valor de 125 euros e 30 cêntimos (no estado de casado), ambas per-
tencentes ao sócio José Carlos Brás Caravela, e uma de 250 euros
do sócio Paulo Renato Brás Caravela.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046049

QUINTINO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 598/770405;
identificação de pessoa colectiva n.º 500657963; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 10/20011128.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas do seguinte modo: uma de
2500 euros, pertencendo ao sócio José Maria Gonçalves, e outra de
2500 euros, pertencendo à sócia Maria da Graça Gonçalves.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

7 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046048

MEIA LUA � CONSTRUÇÃO DE INTERIORES
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1288/
910416; identificação de pessoa colectiva n.º 502543957; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20011123.

Certifico que daquele averbamento foi extraído o texto seguinte:
Averbamento n.º 2 � apresentação n.º 14/20011123.
Mudança de sede.
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Sede: Rua Fábrica da Loiça, 11, Olhão.

Conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046047

ESTÚDIO JORGE TIMÓTEO � COMUNICAÇÃO
VISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1318/
911212; identificação de pessoa colectiva n.º 500667630; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/20011128.

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

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas do seguinte modo: uma de 2500 euros, perten-
cendo ao sócio Jorge Timóteo Viegas, e outra de 2500 euros, per-
tencendo à sócia Maria de Lurdes Sales Cortezão Granadeiro Costa.

§ 1.º Poderão ser exigidas de todos os sócios prestações suple-
mentares do capital social sempre, na proporção das suas quotas,
até ao limite global de 30 vezes o capital social.

§ 2.º A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre, mas a es-
tranhos depende do consentimento da sociedade.

§ 3.º A sociedade e os sócios não cedentes terão sempre direito de
preferência na alienação onerosa da quota social.

§ 4.º Falecendo um sócio, a sociedade continuará com os herdeiros
do sócio falecido, que, de entre eles, nomearão um que a todos repre-
senta, entendendo-se na falta de nomeação no prazo de 90 dias a con-
tar do falecimento do sócio que foi escolhido o sucessor de mais idade.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

7 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046045

H. J. G. � PROJECTA GABINETE DE ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1360/
920930; identificação de pessoa colectiva n.º 500863628; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 19/20011120.

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

3.º

O capital é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes aos sócios Gilberto Pereira Hilário e Hen-
rique Manuel Pereira Hilário.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

7 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046044

GUERREIRO & ESTÊVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 851/820913;
identificação de pessoa colectiva n.º 501316191; inscrição n.º 11; nú-
mero e data da apresentação: 6/20011203.

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

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, repartido por duas quotas de igual valor, no mon-

tante de 2500 euros, pertencentes, respectivamente, a cada um dos
dois sócios, Silvino Custódio Estevão e Creminda da Ascensão Gre-
gório Estêvão.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046043

PESREP � SERVIÇOS DE GESTÃO, CONSTRUÇÃO
E REPARAÇÃO NAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1337/
920514; identificação de pessoa colectiva n.º 502761709; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 9/20011123.

Certifico que daquela inscrição foi extraído o texto seguinte:
Apresentação n.º 9/20011123.
Designação de gerentes.
Gerentes: Gilberto Adelino das Neves Ribas, José António Pereira

Marques e José António Rodrigues Capote.
Data da deliberação: 25 de Setembro de 2001.
Duração: triénio 2002-2004.

Conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046042

B. S. P COMERCIAL � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1305/
910725; identificação de pessoa colectiva n.º 502598670; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 21/20011205.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma de 4750 euros, pertencen-
te ao sócio Barry Stephen Phillips, e outra de 250 euros, pertencen-
te à sócia Joan Elizabeth Phillips.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046041

RAMTRÓNICA � COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES
ELECTRÓNICA E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1177/
890731; identificação de pessoa colectiva n.º 502197978; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 39/20011203.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondendo à soma de duas quotas, uma no valor de
4750 euros, pertencente ao sócio Rui das Neves Viegas Puga, e a
outra no valor de 250 euros, pertencente à sócia Nidia Maria Viegas
das Neves.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046040
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LOPES & CAEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1210/
900122; identificação de pessoa colectiva n.º 502274018; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 5/20011126.

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

3.º

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

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046039

PROENÇA MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 707/791120;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e datas das apre-
sentações: 1/20011115 e 15/20011123.

Certifico que daqueles averbamentos foram extraídos os textos
seguintes:

Averbamento n.º 1 � apresentação n.º 1/20011115.
Cessação de funções.
Gerente: Maria Fátima Geraldes Pinto Proença Mendes.
Data: 16 de Março de 1992.
Causa: renúncia.
Averbamento n.º 2 � apresentação n.º 15/20011123.
Mudança de sede.
Sede: Rua Fábrica da Loiça, 9, Olhão.

Conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046038

GABINETE TÉCNICO DE CONTABILIDADE
FACILCONTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 454/680611;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/20011106.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e é
representado pelas seguintes quotas: uma de 4375 euros, perten-
cente ao sócio Carlos Humberto Vaz Velho de Freitas, e outra de
625 euros, pertencente à sócia Ana Maria Martins d�Oliveira de
Freitas.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046037

ALUMILACA � LACAGEM E TRATAMENTO
DE SUPERFÍCIES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1506/
950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503443700; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/20011205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato e, em consequência,

modificado o artigo 3.º, redenominando o capital em euros, que pas-
sa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma no valor nomi-
nal de 1500 euros, pertencente ao sócio José Manuel Pinto Barra, e
uma no valor nominal de 3500 euros, pertencente à sócia Maria dos
Prazeres Marques Pacheco Barra.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046036

NAVA � CONSTRUÇÃO CIVIL E PROJECTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 774/810514;
identificação de pessoa colectiva n.º 501143343; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 6/20011109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
transformação em sociedade unipessoal, passando a reger-se pelos
seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a denominação de NAVA � Construção Civil
e Projectos, Unipessoal, L.da, com sede na Avenida da República,
206, em Olhão, freguesia e concelho de Olhão.

2.º

O seu objecto consiste em construção civil, empreitadas e urbani-
zações, compra e venda de imóveis e materiais de construção e pro-
jectos de arquitectura.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 29 927 euros e 87 cêntimos, correspondente à quota da única
sócia, Olga Maria Louro Neves.

4.º

A administração e gerência da sociedade e a sua representação,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, pertencem à única só-
cia, Olga Maria Louro Neves, já nomeada gerente.

A sociedade obriga-se com a assinatura da gerente.
§ único. A sociedade não pode ser obrigada em actos e contratos

estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, abonações, letras
de favor ou outros semelhantes.

5.º

A sociedade autoriza a celebração dos negócios jurídicos entre a
única sócia e a sociedade, os quais servirão sempre a prossecução do
objecto da sociedade e serão sempre celebrados por escrito.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

7 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046035

NAVA � CONSTRUÇÃO CIVIL E PROJECTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 774/
810514; identificação de pessoa colectiva n.º 501143343; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; número e data da apre-
sentação: 5/20011109.

Certifico que daquele averbamento foi extraído o texto seguinte:
Of. averbamento n.º 1 � apresentação n.º 5/20011109.
Cessação de funções.
Gerente: João Miguel Leal Palma.
Data: 15 de Outubro de 2001.
Causa: renúncia.
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O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Conforme o original.

7 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 1000046034

TAVIRA

ELECTROQUALIDADE � COMÉRCIO E MONTAGEM
DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1016/
20020207; identificação de pessoa colectiva n.º 505842777; ins-
crições n.os 1 e 2; números e data das apresentações: 10 e 1/
20020227.

Certifico que entre José Eduardo da Conceição Assis, divorciado,
residente na Rua do Alto do Cano, 8, Tavira, Rui Peres do Carmo,
casado com Luísa Maria da Conceição Graça do Carmo na comu-
nhão de adquiridos, residente na Avenida de 5 de Outubro, 174, 1.º,
esquerdo, em Olhão, João Guilherme Trindade da Silva, casado com
Maria Leonor Pereira Mendonça da Silva na comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua de Nossa Senhora da Conceição, 5, Conceição,
Tavira, e Luís Manuel Perdigão Martins, solteiro, maior, residente
na Rua da Comunidade Lusíada, bloco 2, 1.º, esquerdo, Tavira, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ELECTROQUALIDADE � Comér-
cio e Montagem de Material Eléctrico, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no sítio de Vale Caranguejo, freguesia
de Santa Maria, concelho de Tavira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sede social, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar, onde e quando quiser, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em instalações eléctricas. Comércio,
montagem, importação e exportação de material eléctrico e artigos
de iluminação.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros (corresponde a 10 024 100$),
e corresponde à soma de quatro quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � O referido capital acha-se realizado em 50 %, por cada um
dos sócios, devendo os restantes 50 % serem realizados no prazo de
cinco anos.

§ único. Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigí-
veis prestações suplementares de capital até 10 vezes o capital so-
cial, em cada momento e na proporção das respectivas quotas, tudo
nos termos da lei, podendo ainda qualquer dos sócios fazer supri-
mentos à sociedade, segundo o que for fixado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas e a sua divisão é livre entre os sócios. A ces-
são a estranhos depende do consentimento da sociedade, que terá
sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos só-
cios não cedentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia geral,
amortizar quotas nos seguintes casos:

1) Por acordo com o respectivo titular;
2) Havendo uma cessão de quota em infracção ao disposto no

artigo anterior;
3) Se qualquer quota for arrolada, arrestada ou, por qualquer for-

ma, apreendida em processo judicial ou administrativo;
4) O preço da amortização será, em qualquer dos casos, o valor

nominal da quota amortizada, salvo se outro inferior resultar do
último balanço aprovado;

5) O pagamento do preço da amortização será feito na sede soci-
al, em cinco prestações anuais, sem juro, que, por acordo, poderão
ser divididas em duodécimos, vencendo-se a primeira 30 dias após a
realização da assembleia geral que tomou a deliberação.

6) Ao preço da amortização deverá ser efectuado nos mesmos
prazos e condições de pagamento, a importância dos créditos e su-
primentos que o sócio tenha a haver da sociedade, assim como de-
verão abater-se as importâncias que o sócio porventura lhe dever,
sem prejuízo das convenções especiais aplicáveis ao caso;

7) O disposto no n.º 3 deste artigo não prejudica o exercício de
direitos de preferência concedidos aos sócios ou à própria sociedade
em caso de venda ou adjudicação judicial.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral de sócios, excepto quando a lei o não o permi-
ta, será convocada por simples carta registada com aviso de recep-
ção, expedida, pelo menos, 18 dias antes daquela em que a reunião
deva ter lugar.

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, são exercidas por
quatro gerentes, sócios ou não, os quais são designados e destituídos
pela assembleia geral, a qual decidirá da existência ou não de remu-
neração e em caso afirmativo do respectivo montante.

2 � Os gerentes não podem delegar, nem substituir faculdades a
favor de terceiras pessoas, assim como adquirir e alienar bens imó-
veis, sem prévia autorização da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade ficará obrigada nas seguintes condições:
No que respeita aos actos de administração ou de gerência, pela

assinatura de dois gerentes.
2 � No tocante a actos cuja prática tiver sido especialmente

delegada, quer em procuração, quer em acta, pela assinatura do res-
pectivo mandatário, dentro nos termos e limites do respectivo
mandato ou delegação de poderes.

3 � Fica expressamente vedado a qualquer dos gerentes ou man-
datários obrigar a sociedade em quaisquer negócios ou contratos es-
tranhos ao seu fim social, designadamente abonações, fianças ou actos
semelhantes.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir quotas próprias ou, por deliberação
dos sócios, participar por qualquer forma no capital de outras socie-
dades, bem como de quaisquer outras associações ou agremiações ou
outra forma de junção de interesses, ainda que com objecto diferen-
te do seu.

ARTIGO 11.º

É de exclusiva competência da assembleia geral que for convo-
cada para se ocupar da dissolução e liquidação da sociedade nomear
os liquidatários e estabelecer o procedimento a tomar, nos termos
da legislação em vigor.

Disposição transitória

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

Mais certifico que, por deliberação de 27 de Fevereiro de 2002,
foram nomeados gerentes todos os sócios.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 1000046559

FERNANDO PINTO � AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 1017/
20020206; identificação de pessoa colectiva n.º 505960460; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/20020206.
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Certifico que entre Fernando Albuquerque Rosa Pinto e mulher,
Natília Luís Viegas do Nascimento Pinto, casados na comunhão de
adquiridos, residentes no sítio da Palmeira, Luz, Tavira, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Pinto � Agricultura e
Pecuária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio da Fonte Salgada, fregue-
sia de Santa Maria, concelho de Tavira, com endereço postal na
Caixa Postal n.º 710-Z.

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 em citricultura, agricultura e pe-
cuária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, 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 suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

28 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 1000046557

REIS & SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 106/
741115; identificação de pessoa colectiva n.º 500401373; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 15/20011219.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social no
artigo 2.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor
de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

Depositado o texto actualizado do contrato.

28 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, José Valeriano
Tolentino Gama. 1000046517

VILA DO BISPO

THERMO-SHIELD PORTUGAL � ISOLAMENTO
E PROTECÇÃO TÉRMICA, L.DA

Sede: Vale de Boi, Budens, Vila do Bispo

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 197/
990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504457349; data do
depósito: 020228.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite
M. A. M. Galhardo Dias. 1000046577

JÚLIO & CORREIA, L.DA

Sede: Cercas Velhas, Sagres, Vila do Bispo

Capital social: 24 939,89 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 31/
980102; identificação de pessoa colectiva n.º 502157879; data do
depósito: 020228.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Judite
M. A. M. Galhardo Dias. 1000046574

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

LANÇA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1211/020220; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/200202.

Certifico que entre Carlos Manuel Martins Lança, casado com
Maria Josefa Marques Gonçalves Lança na comunhão de adquiridos,
e Alexandre da Silva Rodrigues, divorciado, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lança & Rodrigues, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Camilo Castelo Bran-
co, 41, rés-do-chão, na cidade, freguesia e concelho de Vila Real de
Santo António.

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 aluguer de equipamento para a
construção civil. Serviços de enchimento de placas para a constru-
ção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 2550 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Mar-
tins Lança, e outra no valor nominal de 2450 euros, pertencente ao
sócio Alexandre da Silva Rodrigues.

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 nomeados gerentes ambos os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 1000046539

GUARDA
GUARDA

BIO-INTERIOR � PRODUÇÃO AGRO-PECUÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1818;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20020114.

Certifico que José Paulo Leal Monteiro de Proença Cerca consti-
tui a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bio-Interior � Produção Agro-
-Pecuária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Doutor Ma-
nuel de Arriaga, 19, 1.º, direito, freguesia da Guarda (São Vicente),
concelho e cidade da Guarda.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação em qualquer pon-
to do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção agrícola e animal, desig-
nadamente bovinicultura, produção de azeite, cereais, horticultura,
floricultura, fruticultura, ovinicultura, suinicultura, avicultura, viti-
cultura, exploração agrícola e pecuária, comércio, indústria, impor-
tação e exportação de produtos e equipamentos relacionados com
as actividades descritas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ele sócio, José Paulo Leal Monteiro de Proença Cerca.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio, José Paulo Leal Mon-
teiro de Proença Cerca, desde já nomeado gerente, ou de pessoas
estranhas à sociedade, que venham a ser por ele designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na si-
tuação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurí-
dicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de
arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo de
sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede social,
despesas estas que a sociedade assume, logo que definitivamente
matriculada.

Conferida, está conforme.

27 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000047174

LUÍS FILIPE PAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1819;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20020114.

Certifico que entre Luís Filipe dos Reis Soares Pais e Maria da
Luz Martins Silvestre Pais foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Filipe Pais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel da Fonseca,
lote CO 4 C, freguesia da Sé, concelho da Guarda.

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 a construção civil e obras públicas,
compra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim, prestação de serviços de terraplenagens, demolições,
desaterros, escavações e valas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Luís Filipe dos Reis Soares Pais e Maria da Luz Martins Silves-
tre Pais.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Luís Filipe
dos Reis Soares Pais.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a cinquenta vezes o capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de res-
tituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

27 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000047170

GUARDACONDOMÍNIO � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1762; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504327445; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 14/20011218.

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

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º, os quais ficaram com a seguinte

redacção:
1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação de
GUARDACONDOMÍNIO � Administração e Gestão de Condomí-
nios, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua da Corredoura, 18, rés-
-do-chão, esquerdo, freguesia de São Miguel da Guarda, concelho
da Guarda.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 2500 eu-
ros, pertencente à sócia Diana Maria Lourenço Caramelo, e outra
de 2500 euros, pertencente ao sócio Carlos Miguel Lourenço Cara-
melo.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem remu-
neração conforme deliberação da assembleia geral, fica a cargo dos
sócios, Diana Maria Lourenço Caramelo e Carlos Miguel Lourenço
Caramelo, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a interven-
ção de qualquer um deles 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.

Conferida, está conforme.

24 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000046982

GUARDACONDOMÍNIO � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1762; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504327445; averbamentos n.os 1 e
2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 11 e 13/
20011218.

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

a) Cessação de funções do gerente Nuno Miguel Torres Albuquer-
que.

Data: 11 de Dezembro de 2001.
Causa: renúncia.
b) Cessação de funções do gerente Manuel Batista Rodrigues.
Data: 11 de Dezembro de 2001.
Causa: renúncia.

Conferida, está conforme.

24 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000046979

PATRÍCIO & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 868; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502731192; inscrição n.º 8; número
e data da apresentação: 24/20011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital soci-
al foi aumentado de 400 000$ para 5000 euros e, em consequência,
foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo ficado com a seguinte
redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
2500 euros, do sócio Armando Manuel Silva Baptista Trindade, e
uma de 2500 euros, da sócia Mabel Maria Venâncio Santos Luís
Trindade.

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

Conferida, está conforme.

22 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do
Nascimento Martins Teixeira. 1000046978

LEIRIA
ALVAIÁZERE

TRANSPORTES ELSA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 308;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020221.

Certifico que entre Nuno Miguel Maia Silva, solteiro, maior, resi-
dente na Rua do Talho, sem número de polícia, Granja, Rêgo da
Murta, Alvaiázere, e Elsa Cristina Graça Barbosa, solteira, maior,
residente em Casas Novas, Águas Belas, Ferreira do Zêzere, foi cons-
tituída a sociedade com a denominação em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Elsa & Silva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Talho, sem número de
polícia, lugar de Granja, freguesia de Rego da Murta, concelho de
Alvaiázere.

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 a construção civil, compra e venda
de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; comerciali-
zação de materiais de construção; prestação de serviços de demoli-
ções e terraplenagens; e transporte rodoviário de mercadorias por
conta de outrem.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
51 000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: uma de 35 700 euros, pertencente ao
sócio Nuno Miguel Maia Silva, e uma de 15 300 euros, pertencente
à sócia Elsa Cristina Graça Barbosa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Nuno
Miguel Maia Silva.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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 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, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e forma de restituição fixadas em assembleia geral, que deli-
bere o reembolso.

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 1000046155

ANSIÃO

ARTUR & JORGE BERNARDINO, L.DA

Sede: Largo do Freixo, Santiago da Guarda, 3240 Ansião

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 732/
020219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
020219.

Certifico que Fernando Jorge da Silva Bernardino e Artur Rodri-
gues Bernardino constituíram entre si uma sociedade comercial por
quotas com a denominação acima referida e que se regerá pelas cláu-
sulas do contrato abaixo descritas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Artur & Jorge Bernardino, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Freixo, sem nú-
mero de polícia, lugar e freguesia de Santiago da Guarda, conce-
lho de Ansião.

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 de produtos alimentares,
bebidas, artigos de limpeza e utilidades domésticas � exploração de
supermercado.

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, Fernando Jorge da Silva Bernardino e
Artur Rodrigues Bernardino.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
Batista Graça. 1000047181

BOMBARRAL

SODIBOMBARRAL � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 508/
970915; identificação de pessoa colectiva n.º 503966711; recebido
em 19-02-2002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes às prestações
de contas dos anos de 1999 e 2000.

Conferida, está conforme.

20 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Madalena Maria
de Oliveira e Silva Rodrigues Garcia Grade. 1000047183

JOCARCOELHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 316/
910910; identificação de pessoa colectiva n.º 502614579; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/20020218.

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

Inscrição n.º 4 � apresentação n.º 4/20020218.
Aumento de capital, com redenominação e alteração do pacto.
Montante após o aumento: 1 002 410$, sendo o montante do

aumento de 602 410$, subscrito e realizado em dinheiro pelos só-
cios, Jorge Serafim Carvalho, 301 205$, e Luísa Maria Elias Leal
Carvalho, 301 205$, em reforço das suas quotas.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Jorge Serafim Carvalho, 2500 euros; e
2) Luísa Maria Elias Leal Carvalho, 2500 euros.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelaide
Fernandes Duarte. 1000047179

STOP 2001 � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 665/
20020219; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 0/
19022002.

Certifico que, através de escritura de contrato de sociedade, la-
vrada em 26 de Dezembro de 2001, a fl. 46 do livro n.º 198-B do
Cartório Notarial do Bombarral, entre Flávia Rute Vieira Alves,
solteira, maior, e Ana Cristina Vieira Alves, solteira, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se regerá pelo seguinte
contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma de STOP 2001 � Imobiliária e
Construções, L.da, com sede na Rua do Marquês de Pombal, 35, fre-
guesia de Roliça, concelho do Bombarral.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação de gerência,
estabelecer agências, sucursais, ou qualquer outra forma local de re-
presentação social, em território português ou no estrangeiro.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, construção civil.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros, re-
presentado por duas quotas, uma de 5000 euros, da sócia Flávia Rute
Vieira Alves, e outra igualmente de 5000 euros, da sócia Ana Cris-
tina Vieira Alves.

4.º

É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios; a
estranhos depende do consentimento da sociedade, que terá direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo.

5.º

Por deliberação unânime dos sócios, podem estes efectuar presta-
ções suplementares de capital até ao montante de 100 000 euros.

Podem também os sócios celebrar com a sociedade contratos de
suprimentos para ocorrer a necessidades de tesouraria.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
da gerência, cujos membros serão eleitos em assembleia geral, que
fixará as condições para o seu exercício.

2 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Flávia Rute Vi-
eira Alves e Ana Cristina Vieira Alves.

3 � A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes.
4 � Os gerentes serão remunerados ou não, conforme for delibe-

rado em assembleia geral.
7.º

A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros da
sociedade depois de retiradas as importâncias necessárias para o fun-
do de reserva legal.

8.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por morte de qualquer sócio;
c) Quando o titular da quota for judicialmente declarado interdi-

to, insolvente ou falido;
d) Quando algum dos sócios exerça, directa ou indirectamente e

sem o consentimento da sociedade, actividade concorrente com a
sua;

e) Quando a quota for arrestada, penhorada, arrolada ou por qual-
quer forma apreendida em processo judicial, fiscal ou administrativo;

f) Quando o sócio não exerça com diligência os cargos e funções
para que for designado.

2 � A deliberação da amortização tem que ser tomada pela maio-
ria dos votos correspondentes a todo o capital social, exceptuando
o correspondente às quotas amortizadas.

3 � Por morte do sócio, no caso da sociedade não optar pela
amortização da quota, transmitindo-se a mesma a herdeiros do
sócio falecido, deverão estes escolher um, entre si, que a todos
represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver
indivisa.

4 � O representante dos herdeiros assim escolhido deverá ser
nomeado no prazo de 30 dias após a morte, devendo comparecer
nos oito dias seguintes na sociedade, devidamente credenciado para
assumir a representação.

5 � Salvo o caso de amortização por acordo, o valor da quota
amortizada será o que para ela resultar do último balanço aprovado,
e o respectivo pagamento será efectuado em seis prestações, não
vencendo qualquer juro.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Leonor Domin-
gos Rodrigues Gabriel Cordeiro. 1000047176

CALDAS DA RAINHA

JOAQUIM VENTURA & GOMES � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3232; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020125.

Certifico que entre Joaquim Ventura Eugénio Gomes e mulher,
Isabel Gomes da Silva Ventura, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Ventura & Gomes � Cons-
trução Civil e Obras Públicas, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua da Rodela, 18, rés-do-chão,
em Chão da Parada, freguesia de Tornada, concelho das Caldas da
Rainha.
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2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação em qualquer localidade do País ou do es-
trangeiro.

3.º

Tem por objecto a construção civil e obras públicas.
§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras

sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, equivalente a 1 002 410$, e corresponde à soma de duas
quotas iguais de valor nominal individual e 2500 euros, uma de cada
um dos sócios, Joaquim Ventura Eugénio Gomes e Isabel Gomes da
Silva Ventura.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dentes é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da so-
ciedade, gozando esta de direito de preferência na sua aquisição, di-
ferido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de 10 dias.

6.º

1 � É nomeado gerente o sócio Joaquim Ventura Eugénio Go-
mes.

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos

aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas de quaisquer sócios, desde
que totalmente liberadas, independentemente do seu consentimen-
to, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 235.º

do Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo diverso das par-
tes.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo regis-
to e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas equipamento
necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica desde
já autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta
aberta em nome da sociedade.

Foi conferida e está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fer-
nandes Ferreira. 1000045672

LUCAS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3225; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/011218.

Certifico que entre José Luís Batista Lucas e mulher, Maria Inês
Coutinho dos Santos Batista Lucas, casados na comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Lucas & Santos, L.da, tem
a sua sede na Rua de Alexandre Herculano, 88, rés-do-chão, nas Caldas
da Rainha, e durará por tempo indeterminado.

2.º

O objecto da sociedade é comercialização de carnes verdes e fu-
madas, charcutaria e produtos alimentares.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 8000 euros, pertencente a José Luís Batista Lucas, e outra
no valor de 2000 euros, pertencente a Maria Inês Coutinho dos
Santos Batista.

4.º

A administração e a representação da sociedade ficam a cargo da
gerência, nomeada em assembleia geral, ficando o sócio José Luís
Batista Lucas desde já nomeado gerente.

1 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme o que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios; nos
restantes casos, os sócios não cedentes em primeiro lugar e a socie-
dade em segundo lugar ficam com direito de preferência na cessão.

Foi conferida e está conforme.

4 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fer-
nandes Ferreira. 1000045669

ISABEL & CAPINHA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3233; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020213.

Certifico que entre Mário Capinha da Silva e mulher, Isabel Ma-
ria Ribeiro Lopes Capinha, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Isabel & Capinha � Construção Ci-
vil, L.da, e tem a sua sede na Rua da Liberdade, 50, 2.º, freguesia de
Caldas da Rainha-Nossa Senhora do Pópulo, concelho das Caldas da
Rainha.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe, bem como criar sucursais, filiais e agências ou ou-
tras formas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil, assentamento de
azulejos e ladrilhos, obras públicas e particulares, compra e venda de
imóveis.

3.º

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

§ único. Por deliberação unânime dos sócios, podem ser-lhes exi-
gidas prestações suplementares até ao montante global de 15 000 eu-
ros.

4.º

A administração e representação da sociedade incumbem à gerên-
cia, nomeada em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes ambos os sócios.

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes,
excepto para os actos de mero expediente para os quais é suficiente
a assinatura de um gerente.

2 � A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, e poderá a remuneração consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

3 � É vedado à gerência obrigar a sociedade em actos e contra-
tos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de favor, avales,
fianças, abonações e outros semelhantes.

5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre; a cessão de quo-
tas a estranhos depende do consentimento da sociedade, a qual tem
direito de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo.
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6.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de retiradas as percenta-
gens legalmente fixadas para reserva legal ou outras reservas criadas
por deliberação unânime dos sócios, ser-lhes-á dado o destino que
vier a ser estipulado em assembleia geral, desde que respeitem os
limites impostos por lei.

Foi conferida e está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fer-
nandes Ferreira. 1000045666

P. J. � COMÉRCIO ARTIGOS PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2200; identificação de pessoa colectiva n.º 503407518; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 30/011218.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 75 000 euros, após aumento de 14 636 150$, subscrito
em dinheiro, pelos sócios, em partes iguais e como reforço das res-
pectivas quotas, tendo sido alterados os artigos 1.º e 3.º, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade tem a firma P. J. � Comércio Artigos Papelaria,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Carlos Manuel Saudade e Silva,
7, rés-do-chão, nesta cidade de Caldas da Rainha, freguesia de Caldas
da Rainha-Nossa Senhora do Pópulo, concelho de Caldas da Rainha.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 37 500 euros, cada uma, uma de cada um dos sócios, Luís
Jorge Leitão Lopes e Paulo Alexandre Leitão Lopes.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato.

Foi conferida e está conforme.

6 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fer-
nandes Ferreira. 1000045664

CALDAS EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1841; identificação de pessoa colectiva n.º 502788836; data da
apresentação: 011206.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

14 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 1000045660

AGRO PECUÁRIA QUINTA DO CASEBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2132; identificação de pessoa colectiva n.º 503261319; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 21/011218.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 502 410$, em dinheiro,
subscrito pelos sócios, em partes iguais, como reforço das respecti-
vas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a re-
dacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais no valor nominal de 2500 euros, uma de cada um dos
sócios, José do Coito Marciano Santos e Manuel António Rebelo
Querido.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

5 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 1000045659

SOLAR DE IDOSOS � REAL DE TORNADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2322; identificação de pessoa colectiva n.º 503664073; data da
apresentação: 011218.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

4 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fer-
nandes Ferreira. 1000045657

JORGE PIMENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2014; identificação de pessoa colectiva n.º 503072699; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/011218.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 2410$, em dinheiro, subs-
crito por ambos os sócios na proporção e como reforço das respec-
tivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a
redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4500 eu-
ros, do sócio Jorge Humberto Daniel de Sousa Trindade Pimenta, e
outra de 500 euros, do sócio António Joaquim Trindade Pimenta.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Mais certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

11 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 1000045655

TINOESTE � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1584; identificação de pessoa colectiva n.º 502328479; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: of. 18 e 19/011218.

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

a) Cessação de funções do gerente José Cândido Vieira Patusco,
por renúncia, de 3 de Dezembro de 1996;

b) Alteração parcial do contrato, tendo sido alterados o artigo 4.º,
e o n.º 1 e n.º 3 do artigo 5.º e eliminado o n.º 4, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, divido em quatro quotas iguais de 250 000$, todas do
sócio Luís Miguel das Neves Raminhos.

5.º

1 � A administração e a representação da sociedade incumbem à
gerência, nomeada em assembleia geral, sendo já gerente o sócio Luís
Miguel das Neves Raminhos.

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

Foi conferida e está conforme.

5 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 1000045653
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GITÉCNICA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2386; identificação de pessoa colectiva n.º 503782378; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 34/011218.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 2410$, em dinheiro, subs-
crito por ambos os sócios em partes iguais e como reforço das res-
pectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a
redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Albino Fer-
nando Alves dos Santos e Maria Regina Gomes de Sousa Santos.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

11 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 1000045652

FERNANDO MANIQUE DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2498; identificação de pessoa colectiva n.º 504016440; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 31/011218.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 602 410$, em dinheiro,
subscrito por ambos os sócios em partes iguais e como reforço das
respectivas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual ficou com
a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Fernando
Manique da Silva e Ana Maria Santo Machado da Silva.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

11 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 1000045650

SILVICULTURA DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1800; identificação de pessoa colectiva n.º 502725478; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 15/011218.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 250 000 euros, após aumento em dinheiro, subscrito em
22 590 375$ pelo sócio José Carlos Julião de Araújo, 6 024 100$
pelo sócio Marco António Julião de Araújo e em 1 506 025$ pelo
sócio Filipe Carlos Henrique de Araújo, como reforço das respecti-
vas quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a re-
dacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros e representa-se por três quotas: uma de 187 500 eu-
ros, do sócio José Carlos Julião de Araújo; uma de 50 000 euros, do
sócio Marco António Julião de Araújo, e uma de 12 500 euros, do
sócio Filipe Carlos Henriques de Araújo.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

5 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 1000045648

CRETONA � CORTINAS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3234; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011220.

Certifico que entre Maria do Rosário Pascoal Carvalho Dias
Abegão e marido, José António Botas Abegão, casados na comu-
nhão 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 CRETONA � Cortinas e Deco-
ração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Saudade e Silva,
38-A, rés-do-chão, em Caldas da Rainha, freguesia de Nossa Senho-
ra do Pópulo, concelho das Caldas da Rainha.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção de cortinados e
artigos de decoração. Prestação de serviços de decoração de interi-
ores. Comércio e representação de cortinados e artigos de decora-
ção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Foi conferida e está conforme.

15 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fer-
nandes Ferreira. 1000045518

RUI LOURENÇO � PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2948; identificação de pessoa colectiva n.º 505191512; data da
apresentação: 011218.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

4 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fer-
nandes Ferreira. 1000045647

SPORT LAND � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2530; identificação de pessoa colectiva n.º 504050141; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 14/011218.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a alteração parcial do contrato, com aumento e redenominação do
capital para 5000 euros, após aumento de 2410$, em dinheiro, subs-
crito pelos sócios, em partes iguais, como reforço das respectivas
quotas, tendo sido alterado o artigo 3.º, o qual ficou com a redacção
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Ana Isabel Ferreira Cipriano e José Luís Quitério Ferreira.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua
redacção actualizada.

Mais certifico que foram depositados os documentos relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 2000.

Foi conferida e está conforme.

5 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 1000045646

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

J. H. R. TRAVÕES � SERRALHARIA CIVIL
E RECONDICIONAMENTO DE TRAVÕES, L.DA

Sede: Almofala de Baixo, Aguda, Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrícula
n.º 419/070497; identificação de pessoa colectiva n.º 503848093;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/10122001.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
tendo o artigo alterado ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e cor-
responde à soma de três quotas, no valor nominal de 1666,67 euros
cada uma e pertencentes, uma ao sócio José Adelino da Silva Sardi-
nha, outra ao sócio Hélder Armando da Silva Sardinha, e a outra ao
sócio Rui Manuel da Silva Sardinha.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, António Agostinho
Fernandes de Sá. 1000046289

MARINHA GRANDE

ALBERTO MARTINS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 590; identificação de pessoa colectiva n.º 501558292; data da apre-
sentação: 14122001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 1000047234

LAPO & FRANCO � ESTÚDIO GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1507; identificação de pessoa colectiva n.º 503812170; data da
apresentação: 14122001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 1000047236

ATRIUM QUALIDADE � CONSULTORIA DE SISTEMAS
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1977; identificação de pessoa colectiva n.º 505106060; data da
apresentação: 07122001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 2000.

Conferida, está conforme.

7 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 1000047237

CONTANUAL � GABINETE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1810; identificação de pessoa colectiva n.º 504482424; data da
apresentação: 12122001.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas aos exercícios de 1999 e de 2000.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 1000047192

NAZARÉ

CONSTRUÇÕES MECO & NORBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 280; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503447366; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 1/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade Construções Meco & Nor-
berto, L.da, pela apresentação acima referida foi registado o seguinte
facto:

Alteração de pacto.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já deposi-
tado nos termos legais, é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada sócio.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

25 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 1000046166

NSN NAUTIC SERVICE NAZARÉ � CONSTRUÇÃO
NAVAL E ACTIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 375; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504121081; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 15/20011228.

Certifico que, em relação à sociedade NSN Nautic Service Na-
zaré � Construção Naval e Actividades Marítimo-Turísticas, L.da,
pela apresentação acima referida foi registado o seguinte facto:

Alteração de pacto.
Artigo alterado: 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes a cada um dos
sócios, Mário Lopes da Silva Botas e Magali Lucie Yvonne
Mazel.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 1000046167
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FAIANÇAS VARINOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 194; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501810021; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 2/20020115.

Certifico que, em relação à sociedade Faianças Varinos, L.da, pela
apresentação acima referida foi registado o seguinte facto:

Alteração de pacto.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros e
corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal de
25 000 euros, do sócio Emídio dos Santos Gomes, e duas iguais de
12 500 euros, de cada uma das sócias Célia Maria Benta dos Santos
Gonçalves e Lina Maria Benta dos Santos Neves.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

27 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 1000046169

PASTELARIA AVÓ ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 100; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502376902; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 4/20011228.

Certifico que, em relação à sociedade Pastelaria Avó Rosa, L.da,
pela apresentação acima referida foi registado o seguinte facto:

Alteração de pacto.
Artigo alterado: 4.º

ARTIGO 4.º

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

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 1000046170

AMORAS � GESTÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 467; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502397624; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 14/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade AMORAS � Gestão e In-
vestimentos, S. A., pela apresentação acima referida foi registado o
seguinte facto:

Alteração de pacto.
Artigo alterado: 2.º
Sede: Rua de Humberto Delgado, Quinta Nova, freguesia de Fama-

licão, concelho da Nazaré.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

27 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 1000046184

JOSÉ AMORA & C.A (FILHO), SUCESSOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 466; ins-
crições n.os 11 e 12; números e data das apresentações: 16 e 17/
20011228.

Certifico que, em relação à sociedade José Amora & C.ª (Filho),
Sucessor, L.da, pelas apresentações acima referidas foram registados
os seguintes factos:

Alteração de pacto.
Artigos alterados: 1.º e 3.º

ARTIGO 1.º

Sede: Rua de Humberto Delgado, Quinta Nova, freguesia de Fama-
licão, concelho da Nazaré.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
124 700 euros, correspondente à quota única de 12 700 euros, per-
tencente à sócia AMORAS � Gestão e Investimentos, S. A.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

27 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 1000046185

JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS (FILHOS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 148; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500151369; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 2/20011228.

Certifico que, em relação à sociedade Joaquim Batista dos Santos
(Filhos), L.da, pela apresentação acima referida foi registado o se-
guinte facto:

Alteração de pacto.
Artigo alterado: 3.º

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em cinco quotas iguais
de 1000 euros, pertencentes duas ao sócio Henrique Tormenta Bap-
tista dos Santos e uma a cada uma das restantes sócias. A primeira
quota do sócio Henrique Tormenta Baptista dos Santos está realiza-
da com o valor de máquinas, motores, vasilhame, acessórios e res-
pectivas instalações, autorizadas pelo alvará n.º 24 904, da 3.ª Cir-
cunscrição Industrial, tudo já existente e em poder da sociedade, por
dinheiro e reservas livres. As restantes quotas estão totalmente re-
alizadas em dinheiro e reservas livres.

§ único. Não serão exigíveis prestações suplementares de capital,
embora os sócios possam fazer à caixa os suprimentos de que ela
necessitar, nas condições em que acordarem.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

27 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 1000046186

CAMPO GRANDE � AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 490; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503303160; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 2/20011227.

Certifico que, em relação à sociedade Campo Grande � Agricul-
tura, L.da, pela apresentação acima referida foi registado o seguinte
facto:

Alteração de pacto.
Artigo alterado: 1.º

ARTIGO 1.º

Sede: Rua de Humberto Delgado, Quinta Nova, freguesia de Fama-
licão, concelho da Nazaré.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

27 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 1000046187

DAJOANA � EQUIPAMENTOS E ARTIGOS
MARÍTIMOS E DE PESCA, L.DA

Sede: Avenida de Manuel Remígio, bloco B, rés-do-chão,
Nazaré

Capital social: 10 000 euros

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 515; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020218.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que, por escritura pública outorga-
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da em 13 de Novembro de 2001, a fl. 24 do livro n.º 125-B do
Cartório Notarial da Nazaré, foi constituída a sociedade em epí-
grafe entre:

1.º Armindo Albertus da Joana Ferreira, solteiro, maior, natural
de Gravennhage, Holanda, de nacionalidade holandesa, residente em
Rio Novo, lote 194, Nazaré, contribuinte fiscal n.º 231620942;

2.º António da Joana Ferreira, casado com Willy da Joana Fer-
reira Flink sob o regime da comunhão geral, natural da freguesia e
concelho da Nazaré, onde reside, em Rio Novo, lote 194, contribu-
inte fiscal n.º 168218356.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente n.os T-40378735, de 16 de
Fevereiro de 1998, e 488126, de 30 de Setembro de 1996, emitidos,
o primeiro, pelo Reino da Holanda e o segundo pelos Serviços de
Identificação Civil de Leiria.

E por eles foi dito que entre si e pela presente escritura consti-
tuem uma sociedade comercial por quotas nos termos constantes dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma DAJOANA � Equipamentos e Arti-
gos Marítimos e de Pesca, L.da

2.º

A sociedade vai ter a sua sede na Avenida de Manuel Remígio,
bloco B, rés-do-chão, Nazaré, freguesia e concelho da Nazaré.

3.º

A sociedade tem por objecto social o comércio de artigos de pes-
ca, de equipamentos electrónicos para a pesca e outros e protecção
industrial.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de
9000 euros, pertencente ao sócio Armindo, e outra no valor de
1000 euros, pertencente ao sócio António.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura dos dois gerentes.
3 � Consideram-se incluídos nos poderes da gerência o arrenda-

mento de quaisquer locais para a sociedade, a compra para a socie-
dade de viaturas automóveis e a venda das que dela sejam proprieda-
de.

4 � A gerência fica desde já autorizada a:
a) Deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para

concelho limítrofe e a criar ou encerrar sucursais, agências, delega-
ções ou outras formas locais de representação;

b) Efectuar levantamentos da conta aberta em nome da sociedade
para a aquisição de mercadorias e bens inerentes à actividade comer-
cial da mesma e ainda para liquidar as despesas com a sua constitui-
ção e registo.

6.º

É livre entre os sócios a divisão e a cessão de quotas, total ou
parcial.

§ 1.º A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, que deverá manifestar-se, por escrito, no prazo de oito dias a
contar da data em que lhe tenha sido comunicada a intenção da cessão
e as condições em que a mesma se efectuará, entendendo-se, na au-
sência de resposta, o necessário consentimento.

§ 2.º No caso de cessão, a sociedade terá sempre o direito de pre-
ferência, que exercerá ou não, segundo o seu critério, e no prazo
estipulado no parágrafo anterior, pelo valor do balanço especial efec-
tuado para o efeito.

7.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
dos sócios, devendo os herdeiros do falecido designar um entre si
que a todos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver
indivisa, salvo se desejarem que a quota seja amortizada pelo valor
calculado de acordo com o último balanço.

§ 1.º A designação ou nomeação do representante de todos os
herdeiros deverá ser participada à sociedade por meio de carta assi-
nada por todos ou pelos que fizerem maioria na votação, sem o que
não se verificará tal representação.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
for objecto de penhora, arresto ou qualquer outro procedimento ju-
dicial que possa conduzir à sua alienação. O valor da amortização
será o constante do último balanço, devendo ser liquidado em seis
prestações iguais, sem vencimento de juros, vencendo-se a primeira
três meses após a deliberação de amortização.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria
Marques Tomás. 1000046188

PORTO DE MÓS

PIRCER � ARTIGOS DE CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1123/
950105; identificação de pessoa colectiva n.º 503326380; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 13/22022002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato de sociedade, tendo, em consequência, o artigo 3.º ficado
com a seguinte redacção:

3.º

A sociedade passa a ter como objecto: fabricação e comercializa-
ção de produtos de cerâmica; transportes rodoviários de mercadorias.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 1000046597

CERVITER � VIAS E TERRAPLANAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1300/971218; identificação de pessoa colectiva n.º 504094300;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
12/25022002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterada
a sede para a Rua do Engenheiro Monteiro da Conceição, Corredoura,
São João, Porto de Mós.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 1000046595

INTRAGER � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1701/020226; número e data da apresentação: 4/26022002.

Certifico que entre Paulo Manuel Pires dos Santos, solteiro, mai-
or, e Gabriel Francisco dos Santos, casado com Maria Amélia Pires
na comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma INTRAGER � Transportes
Rodoviários, L.da, com sede na Estrada Nacional n.º 8, 10, Chão da
Feira, freguesia de Calvaria de Cima, concelho de Porto de Mós.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para quaisquer dos concelhos limítrofes, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto a actividade de transportes rodo-
viários de aluguer � camionagem de carga.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros, correspondente a 10 024 100$, representado pelas
seguintes quotas: uma do valor nominal de 47 500 euros, pertencen-
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te ao sócio Paulo Manuel Pires dos Santos, e uma do valor nominal
de 2500 euros, pertencente ao sócio Gabriel Francisco dos Santos.

4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital social de outras sociedades, mesmo que com
objecto diferente do seu, reguladas ou não por leis especiais, criar
novas empresas ou comparticipar na sua criação.

5.º

1 � A administração e a gerência da sociedade, sem caução e com
ou sem remuneração, conforme for deliberado, pertencem aos só-
cios ou a não sócios a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios e a não sócia
Maria Lídia Gomes Guerra, com capacidade profissional, casada,
residente em Casal da Amieira, freguesia e concelho da Batalha.

3 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos basta a intervenção de um sócio gerente ou gerente não
sócio, conjuntamente com um sócio gerente.

4 � A remuneração dos gerentes pode consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza do direito de preferência, o qual de seguida se defere aos sócios
não cedentes, quando permitido por lei.

2 � O preço ou valor da cessão, na falta de acordo, será o que
resultar de um balanço especial realizado para o efeito.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar outras forma-
lidades e prazo, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios com pelo menos 15 dias de antecedência.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

Acordo com o respectivo titular;
Falência ou insolvência do sócio, judicialmente declarada e não

suspensa;
Venda da quota em execução judicial, fiscal ou administrativa;
Se ao seu titular forem imputáveis factos gravemente violadores

das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos dos interesses
sociais.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito, à or-
dem de quem de direito, na Caixa Geral de Depósitos, do valor da
quota, que será o do último balanço aprovado, notificado ao interes-
sado por carta registada com aviso de recepção.

Disposição transitória
A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-

pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamentos e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente
equipamentos e veículos automóveis, incluindo por contratos lea-
sing, bem como comprar e tomar de arrendamento imóveis neces-
sários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 1000046592

ANTÓNIO DO NASCIMENTO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1657/
20011106; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
020222.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi designa-
do gerente o sócio António do Nascimento Marques.

Data da deliberação: 4 de Fevereiro de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Amílcar
Oliveira e Silva. 1000046007

AGÊNCIA FUNERÁRIA AMADO & XAVIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1700/020222; número e data da apresentação: 16/22022002.

Certifico que entre José Manuel Amado Costa, casado com Maria
Clara da Ascensão Gomes na comunhão geral, e Nuno Manuel Joa-
quim Xavier, casado com Teresa Isabel Amado Costa Xavier na
comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Agência Funerária Amado &
Xavier, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Porto de Mós, na Rua da
Saudade, 6-A, freguesia de São João Baptista, concelho de Porto de
Mós.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades próprias das agên-
cias funerárias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 5000 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem 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 ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 1000046569
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JUSTIVIEIRA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula n.º 1383/
981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504263153; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/020225.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, a mesma
foi dissolvida e liquidada por acordo dos sócios, não existindo activo
nem passivo a liquidar, tendo as contas sido aprovadas em 28 de
Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Amílcar
Oliveira e Silva. 1000046005

LISBOA
ALENQUER

FARMÁCIA NOBRE RITO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1671/
010125; identificação de pessoa colectiva n.º 505299585; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 18/011212.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, tradu-
zida no aditamento do artigo 5.º, que fica tendo a seguinte redacção:

5.º

A sociedade fica desde já autorizada a celebrar negócios jurídicos
com a única sócia para prossecução do seu objecto social, nos ter-
mos do artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

Conferida, está conforme.

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

8 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000044004

AMADORA

SGLID � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 007/
011119; identificação de pessoa colectiva n.º 505801892; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 57/011119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SGLID � Serviços de Limpeza,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Feijó, 16,
rés-do-chão, direito, Venteira, Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de limpezas indus-
triais e domésticas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 25 000 euros cada uma e uma de cada sócio, Severiano
Sanches Moreira e Carlos José Limão Gata.

2 � Cada um dos sócios realizou em dinheiro apenas e respecti-
vamente 50 % das suas entradas, devendo o remanescente ser reali-
zado no prazo de um ano a contar desta data.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

4 � 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 um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Severiano Sanches
Moreira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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 contrato social ou

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou 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.

Conferida e conforme.

13 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000045494

MONTROND, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 008/
011119; identificação de pessoa colectiva n.º 505793296; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 58/011119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MONTROND, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Capitães de Abril, 5,
rés-do-chão direito, Colina do Sol, freguesia de Alfornelos, conce-
lho da Amadora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e ser
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criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, representação, im-
portação e exportação de artigos para o lar, electrodomésticos,
veículos, peças, motores e acessórios, produtos alimentares e bebi-
das, materiais e equipamentos para construção, vestuário, calçado e
acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio, Hugo Ireneu
Duarte Fonseca Mont-Rond Rodrigues e Orlando Vieira Montrond.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
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, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Conferida e conforme.

13 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000045491

AUGUSTO CANTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7638/
160492; identificação de pessoa colectiva n.º 502744430; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 14/011011.

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

Alteração parcial do contrato, com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 24 100$, em dinheiro, e os seus ar-
tigos 3.º e 5.º foram modificados, ficando com a seguinte redacção:

3.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil
e obras públicas, nomeadamente revestimentos e tectos falsos, de-
corações, importação, exportação, comercialização e representação
de tapeçarias, têxteis, madeiras e outros materiais de revestimentos
e artigos de decoração.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social, é de 50 000 euros e corresponde
à soma de quatro quotas: uma do valor nominal de 44 762 euros, ti-
tulada pelo sócio Augusto da Conceição Ribeiro Canta, e três do valor
nominal de 1746 euros cada, tituladas uma por cada um dos sócios
Ilda Eva de Oliveira Januário Ribeiro Canta, Pedro Sérgio Januário
Ribeiro Canta e Maria Cristina Januário Ribeiro Canta.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

21 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000045506

BARRELA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7176/
200391; identificação de pessoa colectiva n.º 502527862; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 7/011008.

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

Alteração parcial do contrato, com reforço de capital e redeno-
minação em euros.

O capital foi reforçado com 202 410$, em dinheiro, e os seus
artigos 1.º e 3.º foram modificados, ficando com a seguinte redac-
ção:

1.º

A sociedade adopta a firma Barrela & Filhos, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Elias Garcia, 187-C, freguesia da Venteira, concelho
da Amadora.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de três quotas, uma do valor nominal de 4500 euros,
pertencente ao sócio Carlos Alberto Pêgo Barrela, e outras duas do
valor nominal de 250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Filipe Gonçalo Gomes Pêgo Barrela e Bruno Miguel Gomes Pêgo
Barrela.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

14 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000045503

JOSÉ ORNELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 976/
011108; identificação de pessoa colectiva n.º 505762293; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/011108.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Ornelas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Gomes Ferreira,
12, rés-do-chão direito, Reboleira Sul, freguesia da Reboleira, conce-
lho da Amadora.

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 na importação, exportação, re-
presentação e comércio de materiais e equipamentos para a cons-
trução, casa de banho, cozinha, pavimentos e revestimentos e ma-
terial decorativo. Prestação de serviços relacionados com as
actividades acima relacionadas. Comissionista.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
4000 euros, do sócio José Luís Aveiro de Ornelas, e outra de 1000 eu-
ros, da sócia Fernanda da Graça Magalhães.

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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Luís Aveiro de
Ornelas.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida e conforme.

21 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000045502
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CAR STYLING, COMÉRCIO DE JANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 978/
011108; identificação de pessoa colectiva n.º 505817500; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 28/011108.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAR STYLING, Comércio de
Jantes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de D. Filipa de
Lencastre, 5 e 5-A, freguesia da Venteira, concelho da Amadora.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a reta-
lho, importação e exportação de jantes e acessórios para veículos
automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas: três iguais
do valor nominal de 1500 euros cada uma e uma de cada um dos
sócios Eduardo Vieira Godinho Nunes, Mário António Vieira Godi-
nho Nunes e António Godinho Nunes, e uma outra do valor nomi-
nal de 500 euros, do sócio António Carlos da Cunha Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Mário António
Vieira Godinho Nunes e o não sócio Carlos Alberto Vieira Godinho
Nunes, casado, residente na Praceta do Infante D. Pedro, 6, 3.º,
direito, Venteira, Amadora.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida e conforme.

21 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000045496

COLINHO DA TÁTÁ � JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 979/
011108; identificação de pessoa colectiva n.º 505854759; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 29/011108.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Colinho da Tátá � Jardim de
Infância, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, Vivenda
Paulinha, 17 e 17-A, Moinhos da Funcheira, freguesia de São Brás,
concelho da Amadora.

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 e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras

formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de infantário, jar-
dim-de-infância e centro de actividades de tempos livres.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio, Constança
do Nascimento Cláudio Ramos Pedroso e Carlos Alberto de Sousa
Gonçalves Pedroso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Constança do Nasci-
mento Cláudio Ramos Pedroso.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferida e conforme.

22 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000045495

HUGO COELHO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 980/
011109; identificação de pessoa colectiva n.º 505792850; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/011109.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hugo Coelho, Sociedade Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gonçalves Zarco, 11,
1.º, esquerdo, lugar e freguesia da Buraca, concelho da Amadora.

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 em instalações eléctricas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único, Hugo Alexandre Lucas Coelho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fi-
cando desde já nomeado gerente o sócio.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
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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.

Conferida e conforme.

22 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fer-
nanda Cristina Jacob. 1000045492

ARRUDA DOS VINHOS

FERREIRA & ANDRESSON, TRANSPORTES
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 606/020222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20020222 e averbamento n.º 1.

Certifico que entre Vítor Domingos da Cruz Ferreira, casado com
Ana Sofia Miranda Lino Ferreira na separação de bens, e António
Manuel do Amaral Andresson, divorciado, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Ferreira & Andresson, Trans-
portes e Construções, L.da, e tem a sua sede na Avenida de D. Afon-
so Henriques, 77, freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de mercadorias por
conta de outrem; empreiteiro de obras públicas e particulares; de-
molições; terraplanagens.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 000$, correspondente à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 5 000 000$ cada uma, realizadas
apenas em 50 %, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios,
António Manuel do Amaral Andresson e Vítor Domingos da Cruz
Ferreira.

§ único. O capital não realizado será subscrito no prazo de seis
meses a contar desta data.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios, mas a estra-
nhos fica pendente do consentimento da sociedade, à qual é reserva-
do o direito de preferência em primeiro lugar e em segundo lugar
aos sócios não cedentes, na proporção das suas respectivas quotas,
devendo a preferência ser exercida no prazo de 30 dias após o co-
nhecimento da intenção da cessão da quota.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Morte do titular;
c) Falência ou insolvência do titular;
d) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou qualquer outra

forma de apreensão judicial;
e) No caso de cessão de quota sem observância do disposto no

artigo 6.º

§ único. A amortização será feita pelo valor que para a quota
resultar do último balanço aprovado.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Mota Martins Dionísio. 1000045988

CONSTRUÇÕES ALCOBALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 239/930305; identificação de pessoa colectiva n.º 502950986;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/20010131.

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

Averbamento n.º 1 � Of. Apresentação n.º 1/20020131.
Cessação de funções de gerente do sócio Joaquim Luís Ferreira

Fernandes, por renúncia, em 22 de Janeiro de 2002.
Inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 2/20020131.
Alteração parcial do pacto quanto ao artigo 6.º, que passa a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 6.º

A gerência social incumbe ao sócio António Ferreira Fernandes,
já nomeado gerente, e à sócia Maria Felismina Morgado Fernandes,
que é desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral. Para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de qualquer
um dos sócios gerentes.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Interina, Filomena
do Carmo Martins Vaz Pereira. 1000045987

DEOLINDA DA SILVA FRADE � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 354/971119; identificação de pessoa colectiva n.º 504056794;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 38/20011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota, de igual valor nominal, perten-
cente à única sócia, Deolinda Maria Avelar da Silva Frade.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Interina, Filomena
do Carmo Martins Vaz Pereira. 1000045986

RIBAPOR � EQUIPAMENTOS
DE METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 600/020102; identificação de pessoa colectiva n.º 501933735;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/20020102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 5 000 000$ para 215 000 euros, tendo os ar-
tigos 2.º e 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Zona Industrial de Santo António, lotes 3 e 4, em
Arruda dos Vinhos, freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 130 � 6 de Junho de 200211 890-(36)

ARTIGO 4.º

O capital social é de 215 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e outros valores da escrita, pertencendo uma quota de
172 000 euros ao sócio José Luís Costa Carvalho e uma quota de
43 000 euros à sócia Maria Cristina Ferreira Soares Carvalho.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Interina, Filomena
do Carmo Martins Vaz Pereira. 1000045984

JDS � MONTAGENS DE ESTRUTURAS
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 381/980703; identificação de pessoa colectiva n.º 502279885;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20011207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 10 000 000$ para 50 000 euros, tendo o ar-
tigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, está integralmente realizado e
corresponde à soma das quotas: uma no valor de 45 000 euros, per-
tencente ao sócio José Joaquim Dias da Silva, e outra no valor de
5000 euros, pertencente à sócia Leonor Mariana Ramalho Garção
Silva.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Interina, Filomena
do Carmo Martins Vaz Pereira. 1000047198

IBG � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 373/980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504150499.

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

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 9/20011210.
Aumento de capital.
Reforço do capital em 602 410$, realizado em dinheiro e subscri-

to pelo sócio único, com a criação de uma nova quota.
Alteração parcial do pacto quanto aos artigos 1.º, n.º 1, 2.º e 3.º,

que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IBG � Comércio de Vestuário,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário e aces-
sórios, exploração e administração de estabelecimentos comerciais.
Prestação de serviços de consultoria económica. Estudos de projec-
tos de investimento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 1995 euros
e 19 cêntimos (como bem próprio) e uma outra do valor nominal
de 3004 euros e 81 cêntimos, ambas tituladas em nome do sócio
único.

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

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Interina, Filomena
do Carmo Martins Vaz Pereira. 1000047194

CONSTRUÇÕES SOUSA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 447/000118; identificação de pessoa colectiva n.º 500780170;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/20011210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e está dividido
em duas quotas: uma de 250 euros, pertencente aos herdeiros do sócio
falecido Manuel Ferreira de Sousa, e uma de 4750 euros, pertencen-
te ao sócio Carlos Alberto Pereira de Sousa.

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

Está conforme o original.

11 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora Interina, Filomena
do Carmo Martins Vaz Pereira. 1000047106

NEED4DESIGN � DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 590/011126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20011126.

Certifico que entre Manuel António Gonçalves Roque, solteiro,
maior, Paulo Alexandre Gonçalves Roque, solteiro, maior, Gonçalo
Reis Sousa, solteiro, maior, e Filipe Alexandre Domingos Oliveira,
solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NEED4DESIGN � Design, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Cândido dos Reis, 90,
2.º, freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos.

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 artes gráficas, design gráfico,
web design, comércio de material e equipamentos informáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais
do valor nominal de 1250 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � 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 parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maioria
em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a 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.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Narciso dos Santos Guimarães. 1000046464

FRUTICONSTRÓI � SOCIEDADE DE GESTÃO
E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 595/011213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20011213.

Certifico que Carlos Manuel Ferreira Rodrigues, casado com Ana
Maria Marquis Garcia Rodrigues na comunhão de adquiridos,
RODINTER � Marketing, Consultoria e Gestão, L.da, com sede na
Rua do 1.º de Maio, 9, Arranhó, Arruda dos Vinhos, António Lou-
renço Gonçalves Luís, casado com Ludovina Maria Gonçalves Luís
na comunhão geral, António Luís Soares Gonçalves, casado com
Maria José Deolinda da Eira Gonçalves na comunhão geral, Antó-
nio Raimundo Lourenço, casado com Maria da Conceição Ferreira
Rodrigues Lourenço na comunhão geral, Carlos Maria Rodrigues, ca-
sado com Madalena Alves Gonçalves Rodrigues na comunhão geral,
Guilherme Augusto Gomes da Silva, casado com Maria de Lurdes
Nunes da Silva Gomes na comunhão de adquiridos, José Manuel Fer-
reira Lourenço, casado com Ana Maria Rodrigues da Silva Lourenço
na comunhão de adquiridos, José de Sousa Narciso, casado com Her-
mínia Pinto Ferreira Narciso na comunhão geral, e Mário Rui Frade
da Silva, casado com Ana Paula Rodrigues Gonçalves da Silva na co-
munhão geral, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRUTICONSTRÓI � Sociedade
de Gestão e Investimento Imobiliário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 115,
quilómetro 65, lugar e freguesia de Arranhó, concelho de Arruda dos
Vinhos.

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 compra, venda e arrendamen-
to de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Gestão e in-
vestimento imobiliário. Construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma do valor nominal de 3360 euros, pertencente ao sócio
Carlos Manuel Ferreira Rodrigues, uma do valor nominal de
10 950 euros, pertencente à sócia RODINTER � Marketing, Con-
sultoria e Gestão, L.da, uma do valor nominal de 8270 euros, per-
tencente ao sócio António Lourenço Gonçalves Luís, uma do valor
nominal de 10 020 euros, pertencente ao sócio António Luís Soares
Gonçalves, uma do valor nominal de 15 130 euros, pertencente ao
sócio António Raimundo Lourenço, uma do valor nominal de
22 210 euros, pertencente ao sócio Carlos Maria Rodrigues, uma do
valor nominal de 3310 euros, pertencente ao sócio Guilherme Au-
gusto Gomes da Silva, uma do valor nominal de 7230 euros, perten-
cente ao sócio José Manuel Ferreira Lourenço, uma do valor nomi-
nal de 6710 euros, pertencente ao sócio José de Sousa Narciso, e
uma do valor nominal de 12 810 euros, pertencente ao sócio Mário
Rui Frade da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 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
deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a intervenção do gerente Carlos
Manuel Ferreira Rodrigues.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Carlos Manuel
Ferreira Rodrigues, António Lourenço Gonçalves Luís, António Luís
Soares Gonçalves, António Raimundo Lourenço, Carlos Maria Ro-
drigues, Guilherme Augusto Gomes da Silva, José Manuel Ferreira
Lourenço, José de Sousa Narciso e Mário Rui Frade da Silva.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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 a tercei-
ros.

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

4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do faleci-
mento, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um repre-
sentante comum.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mota
Martins Dionísio. 1000046440

JOSEFINO & FILHOS � TRANSPORTES E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 591/011203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20011203.

Certifico que entre Josefino Padeiro dos Santos, casado com
Manuela Maria Pombo da Silva Santos na comunhão de adquiridos,
Aristides João da Silva Santos Martins, casado com Carla Susana
Baixinho Martins Santos na comunhão de adquiridos, e Helder Ma-
nuel da Silva Santos, casado com Sandra Maria Galante Torres dos
Santos na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Josefino & Filhos � Transportes e
Comércio de Materiais de Construção, L.da, e vai ter a sua sede na
Rua Rio do Porto, 3, em A do Mourão, freguesia de Santiago dos
Velhos, concelho de Arruda dos Vinhos.

§ 1.º A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento de qualquer órgão social.

§ 2.º Fica também desde já autorizada a criação de sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação, sem ne-
cessidade prévia de deliberação dos sócios.

2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários de
mercadorias e comércio de materiais de construção.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
do valor nominal de 40 000 euros, pertencente ao sócio Josefino
Padeiro dos Santos; uma quota do valor nominal de 5000 euros, do
sócio Aristides João da Silva Santos Martins, e uma outra quota do
valor nominal de 5000 euros, do sócio Helder Manuel da Silva San-
tos.

4.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; a cessão a
estranhos depende do consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes.

5.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade não se
dissolve, mas continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o
representante legal do interdito e os herdeiros do falecido, os quais
nomearão um que a todos represente na sociedade enquanto a quota
se mantiver indivisa.

6.º

A gerência e a representação da sociedade incumbem aos três
sócios, que desde já são nomeados gerentes, ou a quem, sócio ou não
sócio, for nomeado em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado na mesma.

§ único. A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos,
activa e passivamente, em juízo e fora dele, com a assinatura de
dois sócios gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura do sócio
gerente Josefino Padeiro dos Santos.

7.º

Os lucros líquidos, depois de retirada a percentagem para reserva
legal, serão destinados a reservas livres, salvo deliberação dos sócios
sobre outra forma de distribuição.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Narciso dos Santos Guimarães. 1000046149

FRC � FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 598/020103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020103.

Certifico que entre Maria Fernanda Rosário de Carvalho, divorci-
ada, e Francisco Manuel Rosa Mendes, viúvo, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FRC � Formação e Educa-
ção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Pessoa, 1,
6.º, esquerdo, freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos.

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 formação profissional, cre-
che, pré-primária e 1.º ciclo do ensino básico.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia 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 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Narciso dos Santos Guimarães. 1000046148

SUPERMERCADO A GRANDE FEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 594/011213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20011213.

Certifico que Carlos Manuel Ferreira Rodrigues, casado com Ana
Maria Marquis Garcia Rodrigues na comunhão de adquiridos,
RODINTER � Marketing, Consultoria e Gestão, L.da, com sede na
Rua do 1.º de Maio, 9, Arranhó, Arruda dos Vinhos, António Lou-
renço Gonçalves Luís, casado com Ludovina Maria Gonçalves Luís
na comunhão geral, António Luís Soares Gonçalves, casado com
Maria José Deolinda da Eira Gonçalves na comunhão geral, António
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Raimundo Lourenço, casado com Maria da Conceição Ferreira Ro-
drigues Lourenço na comunhão geral, Carlos Maria Rodrigues, casa-
do com Madalena Alves Gonçalves Rodrigues na comunhão geral,
Guilherme Augusto Gomes da Silva, casado com Maria de Lurdes
Nunes da Silva Gomes na comunhão de adquiridos, José Manuel Fer-
reira Lourenço, casado com Ana Maria Rodrigues da Silva Lourenço
na comunhão de adquiridos, José de Sousa Narciso, casado com Her-
mínia Pinto Ferreira Narciso na comunhão geral, e Mário Rui Frade
da Silva, casado com Ana Paula Rodrigues Gonçalves da Silva na co-
munhão geral, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Supermercado A Grande Feira,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 115,
quilómetro 65, lugar e freguesia de Arranhó, concelho de Arruda dos
Vinhos.

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 supermercado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:
uma do valor nominal de 1680 euros, pertencente ao sócio Carlos
Manuel Ferreira Rodrigues, uma do valor nominal de 5475 euros,
pertencente à sócia RODINTER � Marketing, Consultoria e Ges-
tão, L.da, uma do valor nominal de 4135 euros, pertencente ao só-
cio António Lourenço Gonçalves Luís, uma do valor nominal de
5010 euros, pertencente ao sócio António Luís Soares Gonçalves,
uma do valor nominal de 7565 euros, pertencente ao sócio António
Raimundo Lourenço, uma do valor nominal de 11 105 euros, per-
tencente ao sócio Carlos Maria Rodrigues, uma do valor nominal de
1655 euros, pertencente ao sócio Guilherme Augusto Gomes da Sil-
va, uma do valor nominal de 3615 euros, pertencente ao sócio José
Manuel Ferreira Lourenço, uma do valor nominal de 3355 euros,
pertencente ao sócio José de Sousa Narciso, e uma do valor nominal
de 6405 euros, pertencente ao sócio Mário Rui Frade da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 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 necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a intervenção do gerente Carlos
Manuel Ferreira Rodrigues.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Carlos Manuel
Ferreira Rodrigues, António Lourenço Gonçalves Luís, António Luís
Soares Gonçalves, António Raimundo Lourenço, Carlos Maria Ro-
drigues, Guilherme Augusto Gomes da Silva, José Manuel Ferreira
Lourenço, José de Sousa Narciso e Mário Rui Frade 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;

b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

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

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

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

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

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Mota
Martins Dionísio. 1000046439

AZAMBUJA

LEGUMEX � TRANSPORTES FRIGORÍFICOS
E NÃO FRIGORÍFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 528;
identificação de pessoa colectiva n.º 504167502; data: 27022002.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe com referência aos exercícios de 1998, 1999 e 2000, ten-
do ficado depositado em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 1000047197

LEGUMEX � INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
DE PRODUTOS FRESCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 529;
identificação de pessoa colectiva n.º 504167529; data: 27022002.

Certifico que foi feita a prestação de contas da sociedade em
epígrafe com referência aos exercícios de 1998, 1999 e 2000, ten-
do ficado depositado em pasta os respectivos documentos.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da
Silva Ferrão. 1000047200

L. O. S. SOCIEDADE DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Azambuja. Matrícula n.º 556;
identificação de pessoa colectiva n.º 504463284; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 1/20020219.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi registado o aumento de ca-
pital na quantia de 2410$, subscrito em dinheiro, tendo sido altera-
do parcialmente o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao ar-
tigo 3.º, que passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se dividido em quatro quotas, sendo uma do
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valor nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio Luís Oliveira
de Sousa, outra do valor nominal de 750 euros, pertencente à sócia
Maria Gaspar Baião, outra do valor nominal de 750 euros, per-
tencente ao sócio Luís Norberto Gaspar de Sousa, e outra do valor
nominal de 750 euros, pertencente ao sócio José Henrique Gas-
par de Sousa.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elza Maria da Sil-
va Ferrão. 1000047201

CASCAIS

IZOR MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 633/
000818-Cascais; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 75/020125.

Certifico que foi efectuado o seguinte:
Registo de alteração parcial do contrato, alterando o n.º 2 do ar-

tigo 1.º
ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Carlos Reis, 10, no
lugar de Cobre, freguesia e concelho de Cascais.

O texto actualizado está arquivado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000045638

MÁRMORES GALRÃO � EDUARDO GALRÃO
JORGE & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 389-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 500091161; data do depó-
sito: 20000707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas referentes ao ano de
1999.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000047320

OPÇÃO, PRODUÇÃO HORTÍCOLA, SOCIEDADE
AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 760-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503863700; data do de-
pósito: 20000707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas referentes ao ano de
1999.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000047360

PEDRO & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 433/
010717-Sintra; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 89/
010717.

Certifico que foi efectuado o seguinte:
Registo de alteração parcial do contrato, alterando os artigos 1.º,

2.º, 3.º e 5.º
ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Pedro & Jesus, L.da, e
tem a sua sede na Avenida de Maria Lamas, 45, rés-do-chão esquer-
do, Serra das Minas, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 7500 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 3750 eu-
ros cada uma e uma de cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do triplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 5.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 � São gerentes ambos os sócios, já designados.

O texto actualizado está arquivado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000045582

TALENT MANAGER � RECRUTAMENTO
E SELECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 761/
001013-Cascais; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 92/
010717.

Certifico que foi efectuado o seguinte:
Registo de alteração parcial do contrato, alterando o artigo 1.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TALENT MANAGER � Formação
e Recrutamento, L.da

O texto actualizado está arquivado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000045581

PERFIL ENERGÉTICO, GESTÃO DE PROJECTOS
DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 597/
010718-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 65/
010717.

Certifico que foi constituída a sociedade que se rege pelos artigos
constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Perfil Energético, Gestão de
Projectos de Engenharia, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Arneiro, Rua
de São Bento, 33, 3.º, C, em Sassoeiros, freguesia de Carcavelos,
concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de enge-
nharia, gestão de projectos, consultadoria a empresas e manutenção
de instalações técnicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, desde que com
objecto igual ao seu.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000045578

J. F. DINIZ & FILHOS � MÁQUINAS
RETROESCAVADORAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 449/
010718-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 62/
010718.

Certifico que foi constituída a sociedade que se rege pelos artigos
constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. F. Diniz & Filhos � Máquinas
Retroescavadoras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Igreja, 16, Pieda-
de da Serra, freguesia de Almargem do Bispo, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de ma-
nobras e operações com máquinas de terraplanagens e revenda de
materiais de construção. Exploração de serviços com máquinas
retroescavadoras.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas: uma do
valor nominal de 3500 euros, titulada pelo sócio João Farinha Diniz,
e três iguais do valor nominal de 500 euros cada uma e uma de cada
um dos sócios Maria Antónia Bengala Brasão Diniz, Pedro Miguel
Brasão Dinis e Célia Maria Brasão Diniz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção do
gerente João Farinha Diniz ou a intervenção conjunta dos geren-
tes Maria Antónia Bengala Brasão Diniz e Pedro Miguel Brasão
Dinis.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios João Farinha
Diniz, Maria Antónia Bengala Brasão Diniz e Pedro Miguel Brasão
Dinis.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000045576

FABRIMOVROS � FABRICO E COMÉRCIO
DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 451/
010718-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
190701.

Certifico que foi constituída a sociedade que se rege pelos artigos
constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FABRIMOVROS � Fabrico e
Comércio de Pastelaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Angola, lote 14, loja
direita, na Serra das Minas, freguesia de Rio de Mouro, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda 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 fabrico e comércio de produ-
tos alimentares de pastelaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
cada uma do valor nominal de 2500 euros e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares 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 pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia 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 parci-
almente, 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
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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 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.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000045575

AUTO TÁXIS ESTRELA CERVEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2464/
900118-Cascais; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 32/
010709.

Certifico que foi efectuado o seguinte:
Registo de alteração parcial do contrato, alterando o artigo 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada uma, perten-
centes uma a cada uma das sócias.

O texto actualizado está arquivado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000045574

MODACERTA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 149/
000118-Sintra; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 88-89/010727.

Certifico que foi efectuado o seguinte:
Cessação das funções de gerente de Isabel Maria da Silva André

Coelho da Mota, por renúncia, em 4 de Julho de 2001.
Registo de alteração parcial do contrato, alterando os artigos 1.º,

3.º e 4.º
ARTIGO 1.º

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de 2500 eu-
ros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

4 � São gerentes os sócios.

O texto actualizado está arquivado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000045573

DROGARIA MOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 380/
010710-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 55/
010710.

Certifico que foi transformada a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Drogaria Mouro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do 10 de Agosto,
75-B, rés-do-chão, em Santa Suzana, freguesia de São João das Lam-
pas, concelho de Sintra.

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 drogaria, comércio e repre-
sentação de tintas, ferragens, ferramentas, material e equipamento
para a construção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócio ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 1000045567

FD � INVESTIGAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9839-
-Cascais; data do depósito: 20000928.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas referentes ao ano de
1999.

A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
3000048925

TRI � H. A. C.-TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 133-
-Sintra; data do depósito: 20000707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas referentes ao ano de
1999.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000047324
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EMMANUEL QUEIROZ D�ALMEIDA � ARQUITECTO
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 176-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504087223; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 58/010913.

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

Alteração parcial do contrato.
Foram alterados os artigos 1.º e 5.º do contrato social, que pas-

sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DESAFIOS � Oficina de Arquitectu-
ra, L.da, e tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, lote 1097-C,
piso 3, loja 3, freguesia e concelho de Cascais.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 15 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor
nominal de 13 500 euros, pertencente ao sócio Emmanuel Paulo
Queiroz de Almeida, e outra com o valor nominal de 1500 euros,
pertencente ao sócio Rui Pedro Matoso Duarte.

O texto completo do contrato do contrato, na sua redacção actu-
alizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

25 de Novembro de 2001. � O Escriturário Superior, Osvaldo
Adérito de Almeida Brazão Carvalho. 1000004937

BIOGEL � PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4109/
920818-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502018550;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 7-8/02072001.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 500 000$ para 5000 euros, tendo sido altera-
dos os artigos 4.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 3750 eu-
ros, na titularidade da sócia Maria Fernanda Raimundo Gonçalves, e
uma de 1250 euros, na titularidade do sócio Guilherme Gonçalves
Simões.

5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, competem a um ou mais gerentes, nomeados em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Guilherme
Gonçalves Simões, sendo necessária e suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar validamente a sociedade.

2 � Os gerentes terão a remuneração que for definida em assem-
bleia geral.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte registo:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 7/010702.
Cessação de funções de gerência de Maria Fernanda Raimundo

Gonçalves, por renúncia, em 11 de Junho de 2001.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 3000004702

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ARMINDO & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 208/600406; identificação de pessoa colectiva n.º 500512434;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053677

BALTAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 597/570924; identificação de pessoa colectiva n.º 500927189;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053674

DÁLIA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9392/000919; identificação de pessoa colectiva n.º 505144140;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053670

EMAVID CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7401/980401; identificação de pessoa colectiva n.º 504114093;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053667

ESMERALDA & CÂNDIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 574/610314; identificação de pessoa colectiva n.º 501069852;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053663

AUTO TÁXIS DELFINO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8902/20000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504888285;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053659
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EDIREGO � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6005/960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503664529;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053655

BRANCO & CALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 191/610619; identificação de pessoa colectiva n.º 500512744;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053652

AGÊNCIA EVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 733/400513; identificação de pessoa colectiva n.º 500498903;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053649

AUTO TÁXIS DO FONTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 696/680627; identificação de pessoa colectiva n.º 500902038;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053647

ALMEIDA MENDES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6309/961120; identificação de pessoa colectiva n.º 503764639;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053643

AFONSO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 682; identificação de pessoa colectiva n.º 500010102; data:
12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053641

ALTO E BAIXO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DESPORTO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 336/871204; identificação de pessoa colectiva n.º 501915508;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053638

AUTO TÁXIS COUTO & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 656/671110; identificação de pessoa colectiva n.º 500500258;
data: 11072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053635

AUTO TÁXIS CORTESIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6647/970509; identificação de pessoa colectiva n.º 500533156;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053632

ANITA � CHARCUTARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 906/601122; identificação de pessoa colectiva n.º 500509859;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053629

DOVAL ALVAREZ & BLANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 676/730619; identificação de pessoa colectiva n.º 500342687;
data: 12072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053624
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BRAGA CENTRO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5751/960201; identificação de pessoa colectiva n.º 503577693;
data: 11072001.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas referen-
tes ao ano de 2000.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Adjunta do Conservador, Filomena
Gaspar Rosa. 3000053620

BENWEE IMO, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 288/20010725; identificação de pessoa colectiva
n.º 505595427; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
20010725.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BENWEE IMO, Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro, 114,
2.º, esquerdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofes, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de mediação imobi-
liária na compra e venda de bens imóveis, constituição de quaisquer
direitos reais sobre os mesmos, arrendamento, bem como na presta-
ção de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
2000 euros, da sócia Benwee Properties Limited, e uma outra de
3000 euros, do sócio Alfredo Jorge de Barros Malheiro.

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 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 Alfredo Jorge de Barros
Malheiro.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 1000046700

A CASINHA DAS TIAS � ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 289/20010726; identificação de pessoa colectiva
n.º 505656825; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20010726.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A Casinha das Tias � Artigos
para o Lar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua dos Soeiros,
305-A, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e ser
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos para o
lar, decoração e utilidades domésticas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

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

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 empresas.

Sócios:
1) Carla Alexandra Gaboleiro das Dores Monteiro, casada com

Nuno Miguel Monteiro Fernandes na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua dos Soeiros, 333, 6.º, direito, Lisboa;

2) Emília Cristina de Jesus Silva Monteiro Fernandes, casada com
Paulo Alexandre Monteiro Fernandes na comunhão geral, residente
na Rua do Miradouro, 2, 3.º, C, Cacém, Sintra.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 1000046699

DIONÍSIO & JÚNIOR � VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 293/20010726; identificação de pessoa colectiva
n.º 505549344; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
20010726.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dionísio & Júnior � Vestuário,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Gáveas, 76, 1.º, direi-
to, freguesia da Encarnação, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em confecção, comércio, impor-
tação e exportação de têxteis, acessórios, jóias, sapatos, artigos de
cosmética, estética e perfumaria. Design e confecção de artigos de
vestuário e acessórios. Organização de eventos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente, exceptuando contratos de alienação e aquisição de bens,
sendo necessária neste caso a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

4 � Falecendo um sócio, a respectiva quota não se transmitirá
aos sucessores do falecido, sendo amortizada pela sociedade ou ad-
quirida pelo sócio supérstite.

5 � Em caso de falecimento de ambos os sócios, a sociedade
perdurará sobre a gestão de pessoa ou pessoas a nomear, em sede de
assembleia geral, e sob a forma mais adequada a prosseguir os fins
para que esta foi constituída.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Sócios:
1) Dionísio António de Sousa Júnior, solteiro, maior, residente

na Avenida de João Crisóstomo, 12, 1.º, direito, Lisboa;
2) Daniel Dionísio Routh de Souza, solteiro, maior, residente na

Rua de Carlos Mardel, 4, 2.º, D, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 1000046568

ATI � APOIO À TERCEIRA IDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 287/20010725; identificação de pessoa colectiva
n.º 505471612; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
20010725.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ATI � Apoio à Terceira Idade,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alfredo Roque Ga-
meiro, 13, 2.º, esquerdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, 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 ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de aco-
lhimento, alojamento e de apoio domiciliário a pessoas idosas.

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 2750 euros, do sócio Renato de Sousa Correia, e outra
de 2250 euros, da sócia Ana Maria Pereira de Sousa Melo de Jesus.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 15 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de 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 parci-
almente, 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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for ce-
dida sem 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 Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 1000046860

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GUSTAVO DA CUNHA � GESTÃO FUNDIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8404/980619; identificação de pessoa colectiva n.º 504180436;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/20011008.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do administrador e fiscal único, por deliberação de 17 de

Setembro de 2001, para o triénio de 2001-2003.
Administrador único: Gustavo Nuno Areosa de Carvalho Antunes

da Cunha.
Fiscal único: Nelson Moinhos & Paulo Lima, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas; suplente, A. Figueiredo Lopes & Mário Dias,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua da Professora Angé-
lica Rodrigues, 46, sala 8, Vila Nova de Gaia.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000047224

FIROZALI � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 890/20010112; identificação de pessoa colectiva
n.º 505190290; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 18-19/20020116.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente, por ter renunciado em 6 de De-

zembro de 2001, Fareed Rossane Firozali.
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Alteração do contrato quanto aos artigos 2.º e 3.º e n.º 4 do ar-
tigo 5.º

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra, venda, revenda e gestão de
imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde a três quotas, uma do valor nominal de
35 000 euros e duas de 7500 euros cada, pertencentes à única sócia,
Pintail Holdings Limited.

ARTIGO 5.º

4 � Fica desde já designada gerente a não sócia Rossane Khanu.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000047221

FERNANDO MORAIS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 598/840615; identificação de pessoa colectiva n.º 501468579;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 166/2001227.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 402 410$ em dinheiro, subscrito pelas sócias na propor-

ção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, uma de 3750 euros, per-
tencente a Maria Manuela Rodrigues Pereira Morais, e outra de
1250 euros, pertencente a Ana Cristina Pereira Morais.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000047215

INTERBANCO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6794/961231; identificação de pessoa colectiva n.º 503811483;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 55-56/20011113.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Paulo José de Ribeiro Moi-

ta de Macedo, por ter renunciado em 24 de Setembro de 2001.
Nomeação de um administrador, por cooptação, em 24 de Setem-

bro de 2001:
Miguel Urbano Jacome de Castro Tavares Rodrigues, casado, resi-

dente na Avenida da Rainha D. Leonor, 17, 5.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

1 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 1000047227

GLOBALTOONS, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 030/20020122; identificação de pessoa colectiva
n.º 505825260; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20020122.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de GLOBALTOONS,
S. G. P. S., S. A., e reger-se-á pelos presentes estatutos e pela legis-
lação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem sede na Avenida da Liberdade, 144-146,
6.º, direito, freguesia de São José, concelho de Lisboa, podendo esta
ser transferida, por simples deliberação do conselho de administra-
ção, para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2 � Ao conselho de administração competirá igualmente decidir
sobre a criação ou extinção de agências, delegações ou quaisquer outras
formas de representação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na gestão de participações sociais
de outras sociedades como forma indirecta de exercício de activida-
des económicas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções representativas e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
moeda, é de 50 000 euros e é representado por 10 000 acções do
valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O capital social encontra-se realizado em dinheiro quanto a
30 %, devendo os restantes 70 % ser realizados em dinheiro no pra-
zo de cinco anos.

3 � Fica desde já o conselho de administração autorizado a au-
mentar o capital social, uma ou mais vezes, por entradas em dinhei-
ro, até ao limite de 10 000 000 de euros, bem como estabelecer o
preço e demais condições de todos os aumentos de capital, e ainda
o tipo de acções � ordinárias ou preferenciais � a emitir.

ARTIGO 5.º

Representação do capital social

1 � O capital social é representado por acções, ao portador ou
nominativas, com o valor nominal de 5 euros cada, em títulos de 1,
5, 10, 50, 100, 1000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 ou
100 000 acções.

2 � As acções são livremente convertíveis em acções nominati-
vas ou ao portador a pedido do accionista e à sua custa.

3 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, podendo uma das assinaturas ser aposta por chan-
cela ou reproduzida por meios mecânicos.

4 � Enquanto não se encontrarem inteiramente liberadas, as ac-
ções deverão ser obrigatoriamente nominativas.

ARTIGO 6.º

Aumentos de capital social

1 � Com a excepção referida no n.º 2 do artigo 5.º, os aumentos
de capital serão deliberados em assembleia geral, cabendo ao conse-
lho de administração estabelecer o preço e as demais condições das
correspondentes emissões.

2 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição de
novas acções, na proporção das que ao tempo possuírem.
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ARTIGO 7.º

Acções preferenciais

1 � A sociedade fica desde já autorizada a emitir acções pre-
ferenciais sem direito a voto nas assembleias gerais, remíveis ou
não.

2 � Dos lucros líquidos distribuíveis, uma parte, nunca infe-
rior a 5 % do seu valor de emissão, será reservada para remune-
ração das acções sem direito a voto.

ARTIGO 8.º

Obrigações

Por deliberação da assembleia geral, pode a sociedade emitir qual-
quer tipo de obrigações, cabendo ao conselho de administração esta-
belecer o preço e as demais condições das correspondentes emissões.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Natureza da assembleia geral

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a univer-
salidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas para
todos eles quando tomadas nos termos da lei e destes estatutos.

ARTIGO 10.º

Constituição da assembleia geral

1 � Só podem fazer parte da assembleia geral os accionistas pro-
prietários de pelo menos 20 acções.

2 � A cada grupo de 20 acções corresponde um voto.
3 � Para poderem exercer o direito de voto, os accionistas titu-

lares de menos de 20 acções deverão agrupar-se por forma a com-
pletarem o mínimo exigido, fazendo-se representar na assembleia
por um só deles.

4 � Os membros do conselho de administração e do conselho
fiscal que não sejam accionistas poderão participar nas reuniões da
assembleia geral, sem direito a voto.

5 � As pessoas colectivas deverão comunicar, por escrito, ao pre-
sidente da mesa o nome de quem as representa nas reuniões da as-
sembleia geral.

6 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais por outros accionistas, conferindo-lhes para o efeito poderes
em carta dirigida ao presidente da mesa, com cinco dias de antece-
dência, devendo nessa carta ser identificada a assembleia geral em
causa.

7 � Aos obrigacionistas da sociedade não é reconhecido o direito
de participação nas assembleias gerais.

ARTIGO 11.º

Competência da assembleia geral

Compete à assembleia geral:
a) Apreciar o relatório do conselho de administração, discutir e

votar o balanço, as contas e o parecer do conselho fiscal, e decidir
sobre a aplicação dos resultados do exercício;

b) Eleger a respectiva mesa, os membros do conselho de adminis-
tração e, de entre eles, o respectivo presidente, bem como eleger o
conselho fiscal ou o fiscal único;

c) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos, aumentos de
capital social, emissão de acções preferenciais e obrigações;

d) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-
cada.

ARTIGO 12.º

Convocação das reuniões

1 � A convocação da assembleia geral será feita pelo presidente
da mesa, mediante a publicação de aviso com um mês de antecedên-
cia, ou envio de carta registada com 21 dias de antecedência, no caso
de só existirem acções nominativas.

2 � No entanto, desde que todos os sócios se encontrem presen-
tes e manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e deli-
bere sobre determinado assunto, tal poderá ser feito sem a obser-
vância de formalidades prévias.

ARTIGO 13.º

Reuniões anuais

Na reunião anual, a assembleia geral deliberará sobre o relatório
de gestão e as contas do exercício findo, com o respectivo parecer
do conselho fiscal ou do fiscal único, e sobre a aplicação dos resul-
tados.

ARTIGO 14.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e
um secretário, eleitos quadrienalmente pela assembleia geral de en-
tre os accionistas ou não accionistas, podendo ser reeleitos uma ou
mais vezes.

ARTIGO 15.º

Deliberações

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria absoluta de votos emitidos, salvo disposição legal ou estatutária
que exija maioria qualificada.

2 � As deliberações sobre alteração do contrato de sociedade,
aumentos de capital, fusão, cisão, transformação e dissolução da
sociedade devem ser aprovadas por dois terços dos votos emitidos.

ARTIGO 16.º

Local das reuniões

As reuniões decorrerão na sede social ou noutro local indicado na
convocatória.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

Composição

1 � A administração da sociedade competirá a um conselho de
administração, composto por um presidente e dois ou quatro vogais,
conforme deliberação da assembleia geral.

2 � Os membros do conselho de administração serão eleitos pela
assembleia geral por um período de quatro anos, sendo permitida a
sua reeleição.

ARTIGO 18.º

Vice-presidente e administrador-delegado

1 � O presidente poderá designar o vogal que o substituirá nas
suas faltas ou impedimentos.

2 � O conselho de administração poderá ainda designar, de entre
os seus membros, um ou mais administradores-delegados.

ARTIGO 19.º

Poderes do presidente

Compete especialmente ao presidente:
a) Coordenar a actividade do conselho de administração e convo-

car e dirigir as respectivas reuniões;
b) Exercer voto de qualidade e zelar pela correcta execução das

deliberações do conselho.

ARTIGO 20.º

Competência do conselho de administração

Ao conselho de administração compete, em especial:
a) Praticar todos os actos e operações inseríveis no objecto soci-

al da sociedade;
b) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamentos e rea-

lizar outras operações de crédito que não sejam vedadas por lei:
c) Contratar os empregados da sociedade, estabelecendo as res-

pectivas condições contratuais, e exercer o correspondente poder
directivo e disciplinar;

d) Designar os administradores-delegados;
e) Representar plenamente a sociedade, em juízo e fora dele, ac-

tiva e passivamente, cabendo-lhe os mais amplos poderes para ad-
ministrar e gerir a sociedade, incluindo os de alienar quaisquer bens
sociais, móveis e imóveis, podendo ainda contrair obrigações, pro-
por e seguir acções em juízo, confessar, desistir ou transigir em pro-
cesso, comprometer-se com árbitros, assinar termos de responsabi-
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lidade e, em geral, deliberar acerca de todos os assuntos que não
caibam na competência de outros órgãos sociais;

f) Escolher o seu presidente, quando a assembleia geral não tenha
exercido a respectiva competência;

g) Fazer a cooptação de administradores;
h) Pedir a convocação de assembleias gerais;
i) Deliberar o estabelecimento ou cessação de cooperação dura-

doura e importante com outras empresas.

ARTIGO 21.º

Responsabilização da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado, no âmbito da

delegação da competência;
c) Pela assinatura de mandatário constituído no âmbito e nos ter-

mos do correspondente mandato.
2 � Em assuntos de mero expediente bastará sempre a assinatura

de um administrador.
ARTIGO 22.º

Reuniões

1 � O conselho reunirá sempre que for convocado pelo presi-
dente ou por dois administradores e, em princípio, trimestralmente,
podendo a convocação pelo presidente ser feita por qualquer forma.

2 � As reuniões terão lugar na sede social.
3 � Para o conselho deliberar validamente é necessário que este-

ja presente a maioria dos seus membros, podendo qualquer adminis-
trador fazer-se representar numa reunião por outro administrador,
mediante carta dirigida ao presidente.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos ad-
ministradores presentes ou representados e dos que votem por cor-
respondência.

ARTIGO 23.º

Remunerações

As remunerações dos administradores poderão consistir parcial-
mente numa percentagem dos lucros do exercício, não podendo tal
percentagem globalmente considerada ser superior a 10 % de tais
lucros.

CAPÍTULO V

Conselho fiscal

ARTIGO 24.º

Fiscalização da sociedade

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a
um conselho fiscal.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será revisor
oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

3 � O conselho fiscal é composto por três membros efectivos e
por um suplente.

4 � O fiscal único e o suplente ou, no caso de existência de con-
selho fiscal, um membro efectivo e um suplente, têm de ser reviso-
res oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

5 � O conselho fiscal deve reunir pelo menos todos os trimes-
tres, em dia designado pelo seu presidente.

6 � Os membros do conselho fiscal e o fiscal único serão eleitos
pela assembleia geral por um período de quatro anos, podendo ser
eleitos por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

Actas das reuniões

Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre lavradas actas, devi-
damente assinadas por todos os membros presentes, das quais cons-
tarão as deliberações tomadas e as declarações de voto discordantes.

§ único. Exceptuam-se do disposto no corpo do artigo as actas da
assembleia geral, que serão assinadas pelo presidente da mesa e pelo
secretário, podendo, contudo, a assembleia deliberar que a acta seja
submetida à sua aprovação antes de assinada.

ARTIGO 26.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil, devendo ser dado um ba-
lanço anual e apurados os resultados com referência a 31 de Dezem-
bro.

ARTIGO 27.º

Litígios e foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatu-
tos, fica estipulado o foro da comarca da sede da sociedade, com
expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 28.º

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei, ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral por maioria re-
presentativa de 80 % do capital social realizado.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liqui-
dação do património, em consequência da dissolução da sociedade,
será feita extrajudicialmente, através de uma comissão liquidatária
constituída pelos membros em exercício do conselho de adminis-
tração.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 29.º

Comissão de vencimentos

As remunerações dos membros dos corpos sociais são fixadas por
uma comissão de accionistas eleita pela assembleia geral por perío-
dos correspondentes aos dos mandatos, sendo permitida a sua reelei-
ção por uma ou mais vezes. No caso de não se proceder à sua elei-
ção, estas competências serão exercidas pelo conselho de
administração.

Órgãos sociais eleitos para o quadriénio de 2001-2004:
Conselho de administração: presidente, António Santana Eduar-

do Palma, casado, residente na Avenida da Liberdade, 144-156,
6.º, direito, Lisboa; vogais: Luís Manuel Coelho da Mata Almeida,
solteiro, maior, residente na Praceta de Soeiro Pereira Gomes, 3,
3.º, direito, Carnaxide, Oeiras, e Humberto Jorge Gaspar Santana,
casado, residente na Rua de Paiva Coelho, 50, 2.º, direito, Sei-
xal.

Fiscal único: Freire, Kaizeler & Lourenço, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na Rua de Borges Carneiro, 2, atelier
B, Buraca, Amadora; suplente, João Cabrito Lourenço, revisor ofi-
cial de contas, casado, com o mesmo domicílio.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000047165

LISBONTUGS � COMPANHIA DE REBOCADORES
DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 003/20020111; identificação de pessoa colectiva
n.º 505704757; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/
20020111.

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

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LISBONTUGS � Companhia de Re-
bocadores de Lisboa, S. A., e passa a reger-se por este contrato de
sociedade e pela demais legislação aplicável.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 24 de Julho, 124,
2.º, direito, da freguesia de Santos, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração pode, por mera deliberação sua,
promover a deslocação da sede, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e criar ou encerrar filiais, sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação da sociedade, no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade na área
dos transportes, nomeadamente os respeitantes a reboques, atraca-
ções e desatracações de navios, transportes em lanchas e similares,
bem como quaisquer outras actividades necessárias à prossecução do
objecto social.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro e divide-se em 50 000 acções
com o valor nominal de 1 euro cada, representadas por títulos de 5,
10 ou mais acções.

2 � O capital social é representado unicamente por acções no-
minativas, que podem revestir a forma escritural.

3 � Os títulos poderão ser divididos ou concentrados, a requeri-
mento dos accionistas.

4 � Os títulos representativos das acções serão assinados pelo
presidente do conselho de administração, podendo a assinatura neles
aposta ser reproduzida por meios mecânicos ou informáticos por este
autorizados.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social pode ser aumentado por uma ou mais vezes,
até ao limite de 1 000 000 de euros, por deliberação tomada em as-
sembleia geral, após obtenção de parecer favorável do fiscal único
da sociedade.

2 � Da deliberação de aumento de capital deve constar se este se
traduz na emissão de novas acções ou no aumento do valor nominal
das acções existentes.

3 � Em qualquer aumento de capital terão sempre direito de pre-
ferência os accionistas, salvo se a assembleia geral deliberar diferen-
temente, de acordo com a lei.

ARTIGO 6.º

1 � Os accionistas, desde que deliberem por unanimidade, es-
tão obrigados a realizar prestações acessórias a favor da socie-
dade, a efectuar por entradas em dinheiro, por uma ou mais ve-
zes, com vencimento de juros à taxa de juro referencial do Sistema
Europeu de Bancos Centrais, até ao montante máximo de
500 000 euros.

2 � As prestações acessórias em dinheiro supra-referidas serão
efectuadas durante os dois primeiros anos de vigência da sociedade,
no prazo de 30 dias a contar da deliberação da assembleia geral que
as aprovar.

3 � As prestações acessórias poderão ser reembolsadas no prazo
de cinco anos, não podendo ultrapassar o período máximo de oito
anos, ou na data de dissolução da sociedade, conforme o que ocorrer
em primeiro lugar.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão de acções para não accionistas fica sujeita ao
consentimento da sociedade, a prestar em assembleia geral.

2 � É lícita a recusa do consentimento com fundamento em
qualquer interesse relevante da sociedade, devendo o motivo da re-
cusa ser explicitado na respectiva deliberação.

3 � Se o consentimento for prestado, os restantes accionistas,
na proporção das suas acções, terão direito de preferência nas pre-
cisas condições do negócio sobre o qual a preferência é exercida.

ARTIGO 8.º

1 � Para efeito da aplicação do artigo anterior, o accionista que
pretenda alienar a totalidade ou parte das acções de que é titular
comunicará o facto ao presidente da mesa da assembleia geral, por
carta registada com aviso de recepção, na qual especificará o nú-

mero de acções a transmitir, a identidade do adquirente e todas as
demais condições da transmissão projectada.

2 � Nos 60 dias subsequentes à recepção da comunicação previs-
ta no número anterior, a sociedade deverá prestar ou recusar o seu
consentimento, tendo-se a transmissão por autorizada se nada se
disser dentro desse prazo.

3 � Para efeitos do disposto no número anterior, o presidente
da mesa da assembleia geral deverá convocar uma assembleia geral
extraordinária, a realizar dentro do prazo de 60 dias a contar da re-
cepção da comunicação feita pelo accionista alienante.

4 � Se a sociedade recusar validamente o consentimento, deverá
fazer adquirir as acções por outrem nas condições de preço e paga-
mento do negócio projectado, sendo esse adquirente designado na
própria assembleia que recusar o consentimento.

5 � Os restantes accionistas poderão exercer o seu direito de
preferência nos 20 dias seguintes à deliberação que preste o consen-
timento à transmissão ou, caso a sociedade se não pronuncie sobre
a projectada transmissão no prazo de 20 dias a contar do momento
em que, nos termos do disposto na parte final do n.º 2 deste artigo,
tal transmissão se tenha por autorizada, considerando-se a convoca-
tória para a assembleia geral referida no n.º 3 deste artigo como
comunicação válida para esse efeito.

6 � Tratando-se de negócio a título gratuito, ou provando a so-
ciedade haver simulação no preço, a aquisição far-se-á pelo valor
real das acções, determinado nos termos do artigo 105.º, n.º 2, do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo ou modalidade de
obrigações, nos termos da lei e nos termos que vierem a ser estabe-
lecidos em assembleia geral.

2 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição das
obrigações convertíveis em acções, aplicando-se o disposto no ar-
tigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá adquirir ou alienar acções próprias e rea-
lizar quaisquer operações sobre as mesmas.

2 � A sociedade poderá amortizar as acções que forem apreendi-
das em processo de falência ou insolvência ou que sejam objecto de
penhora, arresto, arrolamento, arrematação, adjudicação, ou outra
providência judicial, pelo valor nominal, acrescido da parte que lhe
corresponder nos fundos de reserva constituídos.

3 � A sociedade pode adquirir participações em qualquer outra
sociedade, constituída ou a constituir, ainda que com objecto dife-
rente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou em agru-
pamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

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

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

4 � Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se repre-
sentar por outro accionista ou por qualquer pessoa que lei imperati-
va declare hábil para esse efeito.

5 � As sociedades serão representadas por quem para o efeito
designarem.

ARTIGO 13.º

1 � Tem direito de voto o accionista titular de acções corres-
pondentes a 1000 euros de capital social, devendo essas acções estar
averbadas em seu nome durante os 10 dias úteis imediatamente an-
teriores à data da reunião da assembleia geral.

2 � A cada 1000 acções corresponde um voto.
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ARTIGO 14.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente e
por um secretário, eleitos trienalmente pela assembleia geral, que
poderão ser ou não accionistas, sendo sempre permitida a sua reelei-
ção.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral convo-
car e dirigir as reuniões da assembleia geral, bem como exercer as
demais funções que lhe são conferidas por lei.

ARTIGO 15.º

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
simples dos votos emitidos, salvo disposição diversa da lei ou do
presente contrato.

2 � A assembleia geral só poderá deliberar em primeira convoca-
tória quando estiverem presentes ou representados accionistas cujas
acções representem 75 % do capital social, excluídas as que pertence-
rem à própria sociedade. Em segunda convocação, poderá deliberar
seja qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
quantitativo do capital a que as respectivas acções correspondam.

3 � As convocatórias para as reuniões da assembleia geral po-
dem ser feitas por carta registada ou por telecópia, devendo mediar,
entre a expedição das mesmas e a data da reunião, pelo menos 15 dias.

5 � Na primeira convocatória, pode, desde logo, ser marcada uma
segunda data, para o caso de a assembleia não poder funcionar na
primeira data marcada.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade é administrada por um conselho de administra-
ção, composto por três até cinco membros, accionistas ou não, elei-
tos pela assembleia gera por maioria qualificada de 75 % dos votos
correspondentes à totalidade do capital social, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado.

2 � O conselho de administração designará, de entre os seus
membros, um presidente.

3 � Salvo se a assembleia o dispensar, a responsabilidade de cada
administrador será caucionada na importância de 5000 euros.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração goza de todos os poderes de
gestão das actividades da sociedade, devendo subordinar-se às delibe-
rações dos accionistas ou às intervenções do fiscal único apenas nos
casos em que a lei ou estes estatutos o determinarem.

2 � Além das atribuições gerais decorrentes da lei e deste contra-
to, ao conselho de administração compete:

a) Gerir, com os mais amplos poderes, os negócios da sociedade e
efectuar as operações relativas ao objecto social;

b) Abrir ou encerrar estabelecimentos, filiais ou sucursais, ou par-
tes importantes destes, quer em Portugal quer no estrangeiro;

c) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passi-
vamente, podendo confessar, desistir, transigir ou comprometer-se
em árbitros;

d) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar ou one-
rar, no todo ou em parte, quaisquer bens ou direitos, móveis ou
imóveis, e dar ou tomar de arrendamento quaisquer bens;

e) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamento e reali-
zar operações de crédito que não sejam vedadas por lei, até ao limi-
te de 1 000 000 de euros;

f) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de actos
ou categoria de actos;

g) Adquirir participações em sociedades constituídas ou a consti-
tuir, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 7.º deste contrato, e
representar a sociedade na gestão de tais sociedades, podendo nego-
ciar e aceitar o pacto social e ramo de actividade das referidas socie-
dades;

h) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
i) Elaborar o relatório e contas anuais;
j) Elaborar o orçamento anual e o plano de negócios e de inves-

timentos da sociedade, a submeter à aprovação da assembleia geral;
k) Elaborar projectos de fusão, de cisão e de transformação da

sociedade.
3 � O conselho de administração pode delegar num ou mais ad-

ministradores parte dos seus poderes e a execução das deliberações
do conselho, nos termos e dentro dos limites fixados na deliberação
que os designar.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois administrado-
res ou pela assinatura de um administrador e de um procurador, nos
precisos termos do respectivo mandato.

2 � Nos actos de mero expediente e nos de valor inferior a
2500 euros é suficiente a assinatura de um administrador ou a de um
procurador com poderes bastantes.

ARTIGO 19.º

1 � O conselho de administração reúne ordinariamente uma vez
por mês e extraordinariamente sempre que for convocado pelo seu
presidente ou por dois outros administradores.

2 � Um administrador pode fazer-se representar por outro admi-
nistrador, mediante carta dirigida ao presidente.

3 � É permitido o voto por correspondência.

ARTIGO 20.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que terá
sempre um suplente, ambos revisores oficiais de contas ou socieda-
des de revisores oficiais de contas, eleitos trienalmente pela assem-
bleia geral.

ARTIGO 21.º

O fiscal único tem as atribuições que lhe são cometidas por lei.

CAPÍTULO V

Lucros, reservas e dividendos

ARTIGO 22.º

1 � Os resultados líquidos constantes do balanço anual, depois de
deduzidos 5 %, pelo menos, para a reserva legal, sempre que este
fundo não se ache suficientemente integrado nos termos da lei, te-
rão a aplicação que os accionistas deliberarem.

2 � A assembleia geral ponderará, em cada ano social, a conve-
niência e oportunidade de serem constituídas, reforçadas ou diminu-
ídas outras reservas.

3 � A assembleia geral fixará anualmente, por deliberação que
reúna, no mínimo, 50 % do capital social, a percentagem de lucro a
ser distribuída como dividendo.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 23.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos previstos na lei.

ARTIGO 24.º

1 � A liquidação da sociedade será feita extrajudicialmente, nos
termos legais, e das deliberações tomadas em assembleia geral.

2 � Serão liquidatários os administradores em exercício à data da
deliberação, salvo se a assembleia dispuser diversamente.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

1 � Os titulares dos órgãos sociais são eleitos por períodos de
três anos, sendo sempre permitida a sua reeleição.

2 � Os eleitos consideram-se empossados logo após a eleição e
permanecerão no exercício das suas funções até à eleição de quem
deva substituí-los.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000047162

FARMBOM � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 718/20011018; identificação de pessoa colectiva
n.º 505746298; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20011018.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela denominação FARMBOM �
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Miguel
Torga, 27, edifício C, 9.º, B, freguesia de Campolide.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como podem ser criadas ou encerradas sucursais, filiais, agênci-
as, delegações, escritórios ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a administração de propriedades
imobiliárias, prédios � revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 2550 eu-
ros, pertencente ao sócio Nuno Filipe Correia Bom, e outra de
2450 euros, pertencente à sócia Ana Isabel Correia Bom.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer ou-
tras sociedades, quer com o mesmo objecto quer com objecto dife-
rente, em agrupamentos complementares de empresas, agrupamen-
tos europeus de interesse económico, bem como adquirir ou alienar
acções, quotas ou obrigações de outras sociedades e realizar sobre
elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses soci-
ais.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, dependendo sempre do
consentimento prévio da sociedade a cessão de quotas a estranhos,
à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos
sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade prestações suplementares de
capital até ao montante global de 200 000 euros.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pela sócia Ana Isabel
Correia Bom, desde já designada gerente.

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

ARTIGO 8.º

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

a) Por acordo entre a sociedade e o seu titular, por meio de deli-
beração tomada em assembleia geral;

b) Quando a quota for penhorada, arrestada, arrolada, ou de qual-
quer modo sujeita a procedimento judicial;

c) No caso de morte, falência, interdição ou inabilitação do seu
titular;

d) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade;
e) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, im-

pedir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o contrato
social.

2 � O valor da contrapartida a pagar será o seguinte:
a) No caso da alínea a) do número anterior, será o valor que

resultar do acordo entre as partes;
b) Nos restantes casos será o valor que resultar do balanço elabo-

rado para o efeito.
3 � O pagamento da amortização far-se-á nos termos da lei.
4 � As quotas amortizadas figurarão como tal no balanço, po-

dendo a sociedade, em vez disso, adquiri-las ou fazê-las adquirir por
sócios ou por terceiros.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena
da Costa Silva Loureiro. 1000047158

INVESTIVA � ESTRATÉGIA FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7685/980103; identificação de pessoa colectiva n.º 504073141;
inscrição n.º 8/011017.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053969

IS/SISTEMAS � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1554/900327; identificação de pessoa colectiva n.º 502318520;
inscrição n.º 5/011105.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053966

GESMAXI � CONSULTORIA E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7502/971107; identificação de pessoa colectiva n.º 503997951;
inscrição n.º 7/011023.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053962

GRAVO � INDÚSTRIAS DE MEDALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 456/700731; identificação de pessoa colectiva n.º 500130710;
inscrição n.º 6/011105.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053958

IMOBILIÁRIA BARBOSA ESTEVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8790/220513; identificação de pessoa colectiva n.º 500209146;
inscrição n.º 18/011105.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053954

FORTITUR � PROJECTOS, ESTUDOS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 573/890515; identificação de pessoa colectiva n.º 502159898;
inscrição n.º 21/011107.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053953

JOSÉ COSTA PINA � ARQUITECTURA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9766/20000106; identificação de pessoa colectiva n.º 504792903;
inscrição n.º 3/011107.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053950

JORGE CADETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9774/20000110; identificação de pessoa colectiva n.º 504582283;
inscrição n.º 3/011108.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053949

LORETO 10-22, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9835/20000124; identificação de pessoa colectiva n.º 504760483;
inscrição n.º 4/011108.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053945

L2J � CONSULTORES DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3004/920413; identificação de pessoa colectiva n.º 502765526;
inscrição n.º 5/011114.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053942

GALPLUB � SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8646/980928; identificação de pessoa colectiva n.º 504248162;
inscrição n.º 3/011108.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053937

GARAGEM  AUTO � TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 310/480929; identificação de pessoa colectiva n.º 500124213;
inscrição n.º 7/011114.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053932

FOTOGRAVURA DIMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 785/660520; identificação de pessoa colectiva n.º 500499128;
inscrição n.º 6/011114.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053928

LUCAS & FILHOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20000101; identificação de pessoa colectiva n.º 504692356; ins-
crição n.º 2/011116.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053926

LÍRIOS & NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 438/760730; identificação de pessoa colectiva n.º 500625034;
inscrição n.º 11/011116.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053919

LAVANDARIA LORENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 455/700729; identificação de pessoa colectiva n.º 500163782;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 47/20011113.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios em partes iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos diversos valores do activo constantes da
escrituração e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada sócio, Mahmed Rafik Ismail Karolia e
Aissa Ismail Karolia.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000054010
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IMOBILIÁRIA DIMAS TADEU & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 682/820210; identificação de pessoa colectiva n.º 501244247;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 53/20011109.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no va-
lor de 2500 euros, pertencente a Francisco Bonifácio, e outra no
valor de 2500 euros, pertencente a Fernando Manuel Gonçalves
Bonifácio.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000054009

LEITARIA E PASTELARIA FLOR DO CARAMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 830/620531; identificação de pessoa colectiva n.º 500540861;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 65/20011113.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação e alteração do contrato quanto ao ar-

tigo 2.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro.
Capital: 5000 euros.
Teor do artigo alterado:

2.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é constituído por duas quotas iguais no valor nominal
de 2500 euros cada, pertencendo as duas ao sócio Manuel Fernando
de Carvalho.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000054008

FURTADO & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 278/630909; identificação de pessoa colectiva n.º 500567042;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/20011113.

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

to ao artigo 4.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito pelos sócios com as

quantias, respectivamente, de 301 205$, 200 904$ e 100 301$.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e
corresponde à soma de três quotas, sendo uma de 2500 euros, do
sócio Serafim Fernando Gouveia Leite, uma de 1875 euros, do sócio
António Jorge Abrantes Leite, e outra de 625 euros, da sócia Laura
Gouveia Palpita Leite.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000054007

HELENA MARTINS DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 188/871110; identificação de pessoa colectiva n.º 501874720;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 15/20011112.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro pelos sócios abaixo

mencionados, na proporção das suas quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma de 2250 eu-
ros e outra de 250 euros, pertencentes à sócia Maria Helena da Silva
Martins de Carvalho; uma de 2250 euros, pertencente à sócia Maria
dos Anjos Pinheiro Ribeiro de Campos, e uma de 250 euros, perten-
cente ao sócio João Ricardo Martins Batista Diniz.

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

Está conforme o original.

3 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000054006

L. FERREIRA VICENTE � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS CLÍNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8782/981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504293702;
inscrições n.os 3 e 4; número e data das apresentações: 23/20011114.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 582 410$, resultados transitados.
Capital: 5000,01 euros.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e 1 cênti-
mo e encontra-se dividido em três quotas, pelos seguintes sócios:

a) Luiz Ferreira Vicente, titular de uma quota do valor nominal
de 1666 euros e 67 cêntimos;

b) Lisa Marina Frágoas Ferreira Vicente da Silva Nunes, titular de
uma quota no valor nominal de 1666 euros e 67 cêntimos;

c) Luís Gonçalo Frágoas Ferreira Vicente, titular de uma quota
com o valor nominal de 1666 euros e 67 cêntimos.

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

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000054005

GRÁFICA DA TAPADINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 459/860226; identificação de pessoa colectiva n.º 501622314;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 63/20011108.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios

na proporção das quotas.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
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ponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de 3750 euros,
titulada em nome do sócio Luís Fernando Simão Pires, e outra no
valor nominal de 1250 euros, titulada em nome do sócio António
Pires.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000054004

I. E. N. � ISSÁ, ERVEDOSA & NANGY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 867/870918; identificação de pessoa colectiva n.º 501883177;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 5 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 41-43/
20011108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Mirzá Haidarali Issã e Riaz

Haidarali Issã, por terem renunciado em 24 de Setembro de 2001.
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º e corpo e § 1.º do artigo 5.º
Reforço: 8 621 690$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios em partes iguais.
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
45 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 22 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Paulo João Ferreira e Costa e Maria Ferreira de Alegria Martins e
Costa.

5.º

A administração e a gerência da sociedade, bem como a sua re-
presentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, podendo
ser remunerada ou não, depende da deliberação da assembleia geral,
serão exercidas por ambos os sócios, Paulo João Ferreira e Costa e
Maria Ferreira de Alegria Martins e Costa.

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

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000054003

JOÃO LAGOS SPORTS � GESTÃO
DE EVENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2222/910328; identificação de pessoa colectiva n.º 502625643;
inscrição n.º 22, inscrição n.º 23 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 31-32/20011214.

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

to ao artigo 7.º
Reforço: 145 855$48, por reservas.
Capital: 1 796 285,23 euros, representado por 359 977 acções do

valor nominal de 4,99 euros cada.
Cessação de funções dos administradores Carlos Manuel Garcia

Calvário e Simon Nicholas Merridale-Punter, por terem renunciado
em 25 de Outubro de 2001.

Teor do artigo alterado:

ARTIGO 7.º

O capital social é de 1 796 285,23 euros, representado por
359 977 acções com o valor nominal de 4,99 euros cada uma.

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

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

Está conforme o original.

25 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000054002

J. LOPES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 152/600808; identificação de pessoa colectiva n.º 500145466;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 37/20011108.

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

to ao artigo 2.º
Reforço: 2410$ em dinheiro.
Teor do artigo alterado:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros, que cor-
responde ao valor nominal de uma quota pertencente à sócia Maria
da Graça da Silva Agostinho de igual valor.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000054001

FÁBRICA DE GELADOS CHILE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 892/601118; identificação de pessoa colectiva n.º 500105901;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 32/20011107.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação e alteração do contrato quanto ao ar-

tigo 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores que constituem o activo da sociedade, é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas de valor igual, pertencendo uma
a cada um dos sócios, Natividade de Fátima Flor Abrunhosa e Pedro
dos Santos Fernandes.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000054000

GESCONTAL � GABINETE DE GESTÃO
DOS CONTRIBUINTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 541/730515; identificação de pessoa colectiva n.º 500126640;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 51-52/20011107.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria de Lurdes Rodrigues da Sil-

va Gamito da Ponte, por ter falecido em 19 de Maio de 2000.
Reforço, redenominação do capital, alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º e nomeação de gerente.
Reforço: 502 410$ em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Gerente designado: Paulo Jorge da Silva Gamito da Ponte.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado pelas seguintes quotas: uma quota
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de 1600 euros e outra de 900 euros, pertencentes ao sócio Paulo
Jorge da Silva Gamito da Ponte; uma quota de 1600 euros e outra
de 900 euros, pertencentes à sócia Maria João da Silva Gamito da
Ponte.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000053999

J. PAULO DUBREUIL R. BRANCO,
ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5230/950106; identificação de pessoa colectiva n.º 503335576;
inscrição n.º 4/010124.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053998

ILDEFONSO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2785/920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502684828;
inscrição n.º 6/010814.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053997

IMOBILIATUS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8658/981001; identificação de pessoa colectiva n.º 504246496;
inscrição n.º 6/010817.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053996

IMOGRAMA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8885/981229; identificação de pessoa colectiva n.º 504446053;
inscrição n.º 5/010629.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053995

FÓRUM ALMADA � GESTÃO DE CENTRO COMERCIAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 407/20000731; identificação de pessoa colectiva
n.º 505025400; inscrição n.º 2/010626.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053994

GUINOT/MARY COHR � IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6241/960328; identificação de pessoa colectiva n.º 503612480;
inscrição n.º 7/010911.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053993

GOMEZ & ANTON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 451/860225; identificação de pessoa colectiva n.º 501622284;
inscrição n.º 17/010910.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053992

JOFETUR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5615/950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503462950;
inscrição n.º 4/010924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053991

FREITOBRA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 69 526/880929; identificação de pessoa colectiva n.º 502044381;
inscrição n.º 10/010919.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053990

NELCAR � MÓVEIS DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 296/780609; identificação de pessoa colectiva n.º 500756830;
inscrição n.º 11/010926.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053989
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FRANQUISHOP � INVESTIMENTO, DISTRIBUIÇÃO
E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7446/971015; identificação de pessoa colectiva n.º 503985406;
inscrição n.º 7/010925.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053988

HIPOGEST � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E DE TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 984/880309; identificação de pessoa colectiva n.º 501953442;
inscrição n.º 18/011003.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053986

HENRIQUE JOSÉ DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9420/990809; identificação de pessoa colectiva n.º 504523694;
inscrição n.º 4/010927.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053985

JETRIGESTÃO � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6180/960305; identificação de pessoa colectiva n.º 503594415;
inscrição n.º 9/011016.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053984

GAVIL, COMIDAS E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 258/871221; identificação de pessoa colectiva n.º 501887717;
inscrição n.º 11/011009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053983

I. T. L. T. � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6299/960406; identificação de pessoa colectiva n.º 502253274;
inscrição n.º 4/011016.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053982

GARAGEM AUTO GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 610/420831; identificação de pessoa colectiva n.º 500124108;
inscrição n.º 11/011016.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053981

LUZ & MEDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2236/910710; identificação de pessoa colectiva n.º 502585935;
inscrição n.º 8/011018.

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

Está conforme o original.

4 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Sérgio Bar-
ros Martins. 3000053980

LUSOMARÍTIMA � SOCIEDADE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÕES E
EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3834/930325; identificação de pessoa colectiva n.º 502963239;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 23/20011109.

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

to ao artigo 3.º
Reforço: 552 410$ em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada e pertence uma a cada um dos sócios, Filipe Miguel
Duarte Lucas e Helena Sofia Duarte Lucas.

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000053915

INTERLAR � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE UTILIDADE DOMÉSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 60 981/850423; identificação de pessoa colectiva n.º 501496793;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 56/20011122.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Alberto Dionísio Branco Lopes,

por ter renunciado em 1 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000053898
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NUPEMA � SOCIEDADE COMERCIAL DE ARTIGOS
DE DESPORTO E MODA DESPORTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 056/870701; identificação de pessoa colectiva n.º 501853286;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20011109.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Nuno Gonçalo Rocha Cabral, por

ter renunciado em 28 de Dezembro de 1989.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000053894

LAVADO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 66 693/870819; identificação de pessoa colectiva n.º 501876839;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 24; números e data
das apresentações: 41-Of. 41/20011203.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Custódio Alberto Miranda, por

ter renunciado em 28 de Setembro de 2001.
Alteração do contrato quanto ao corpo do artigo 3.º e corpo do

artigo 4.º
Capital: 10 000 euros.
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 9500 euros, perten-
cente à sócia Inocência da Conceição Saavedra, e outra de 500 eu-
ros, pertencente ao sócio Francisco Saavedra Ramos.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será eleita em assembleia geral, com dispensa de
caução e com ou sem remuneração, conforme a mesma deliberar, fi-
cando desde já nomeado gerente o sócio Francisco Saavedra Ramos,
obrigando-se a sociedade com a assinatura do gerente.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000053890

HUMER � EQUIPAMENTO E MATERIAL
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1999/910208; identificação de pessoa colectiva n.º 502585528;
inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 38-39/20011114.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Maria Mercedes Martins Pires da

Silva, por ter renunciado em 28 de Março de 2001.
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Maria Mercedes Mar-
tins Pires da Silva e Humberto Dionísio Pires da Silva.

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

Está conforme o original.

29 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000053886

FRANCISCO DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2623/821019; identificação de pessoa colectiva n.º 501363823;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 31/20011109.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, tendo as contas sido aprovadas em 24 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

29 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000053884

I. G. M. � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5250/950116; identificação de pessoa colectiva n.º 503344605;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 8 e 9; números e
data das apresentações: 124-125/20011207.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
O capital encontra-se totalmente realizado.
Data: 20 de Junho de 2001.
Reforço e redenominação do capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 4.º
Reforço: 24 100$, realizado em reservas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 4.º

1 � O capital é de 50 000 euros e encontra-se dividido em
10 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O capital social poderá ser elevado até ao limite de
500 000 euros por deliberação do conselho de administração, nos
termos legais.

3 � As acções serão sempre nominativas, podendo haver títulos
de 1, 10, 50, 100, 500 ou 1000 acções.

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

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro. 3000053881

LISBOA � 3.A SECÇÃO

RESTAURANTE O CUCHARRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 308/890117; identificação de pessoa colectiva n.º 502092459;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 103/011211.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, e pertence uma a cada uma das sócias, Maria Ale-
xandrina Teixeira Guerreiro e Maria Bárbara Teixeira.

§ único. A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital até montante igual ao capital, podendo também estes,
se o desejarem, fazer suprimentos à sociedade, nos termos e condi-
ções a fixar em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000045545



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 130 � 6 de Junho de 2002 11 890-(59)

SALDAFIL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2318; identificação de pessoa colectiva n.º 502544937; 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.

27 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000046732

TEMOTEC � TÉCNICAS E ENGENHARIA
DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1552; identificação de pessoa colectiva n.º 502283505; data da
apresentação: 011214.

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.

27 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000046728

RUÍDO VISUAL, TELECOMUNICAÇÕES
INTERACTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9522; identificação de pessoa colectiva n.º 504621149; 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.

27 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000046736

REGO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 986; identificação de pessoa colectiva n.º 500229082; data da
apresentação: 011205.

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.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046123

O TACHINHO DA COMIDA � PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7378; identificação de pessoa colectiva n.º 503830020; data da
apresentação: 011206.

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.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046119

SALIMA HABIBO � PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4428/930630; identificação de pessoa colectiva n.º 503011428;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 53-56/011212.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação das funções da gerência de Salima Firojali Habibo,
por renúncia, em 9 de Outubro de 2001, e foi aumentado o capital

social de 400 000$ para 5000 euros e redenominação do capital para
euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato quanto aos
artigos 3.º e 4.º, que passaram 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 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Firojali Habibo e
Rashidabano Remtula Jaffar.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade e a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, competem à sócia
Rashidabano Remtula Jaffar, que fica desde já nomeada gerente, com
dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral, bastando a sua assinatura para obrigar
validamente 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.

20 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046088

S. P. G. C. � SOCIEDADE PROMOTORA DE GESTÃO
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 64 329; identificação de pessoa colectiva n.º 501746730; data da
apresentação: 011207.

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.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046087

TULIPA JÓIAS � JOALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 649; identificação de pessoa colectiva n.º 500204381; data da
apresentação: 011212.

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.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046086

SOCIEDADE AGRÍCOLA
DA HERDADE DA ASSAPROA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 71/881019; identificação de pessoa colectiva n.º 502051493; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 26/011204.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 420 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas, a saber: Manuel Lou-
renço Castelo Branco Gomes Pereira, 3600 euros; Rita Maria Go-
mes Pereira e Pereira, 700 euros, e Maria José de Almeida Castelo
Branco Pombeiro Gomes Pereira Corrêa Villa, 700 euros.

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

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046085
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TÁXIS IDEAL DO MAXIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 770/680709; identificação de pessoa colectiva n.º 500480281;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 34/011115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 420 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de 1666 euros e 67 cêntimos e outra do valor nominal de
833 euros e 33 cêntimos, pertencentes ao sócio Leonel Marques
Pena; duas do valor nominal de 833 euros e 33 cêntimos cada, per-
tencentes ao sócio Delfim da Silva, e uma do valor nominal de
833 euros e 33 cêntimos, titulada em nome do sócio Avelino da Con-
ceição Silva.

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

Em 15 de Novembro de 2001, com relação à sociedade em epí-
grafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos res-
peitantes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046084

SOCIEDADE DE CONFECÇÕES A CIGARRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 951/790720; identificação de pessoa colectiva n.º 500870888;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 48/011212.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, acha-se inteiramente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de 3750 eu-
ros, pertencente ao sócio Libânio Henriques, uma de 625 euros, per-
tencente à sócia Helena Maria Baptista da Silva Henriques, e outra
de 625 euros, pertencente ao sócio Libânio Jorge Baptista da Silva
Henriques.

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. 1000046082

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS,
CANELAS & HILÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 862; identificação de pessoa colectiva n.º 500256438; data da
apresentação: 011212.

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

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046080

TÁXIS FERRENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5557/941221; identificação de pessoa colectiva n.º 500453705;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 59/011212.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e cor-
respondente à soma de duas quotas: uma quota no valor de 2500 eu-
ros, pertencente ao sócio Fernando Gonçalves Flora Eusébio, e ou-
tra quota no valor de 2500 euros, pertencente à sócia Ana Barros
Martins Eusébio.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046075

TACTIL � FORMAÇÃO E APRESENTAÇÕES
MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5563/941227; identificação de pessoa colectiva n.º 503314609;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 112/011212.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 1.º e n.º 1 do artigo 3.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de TECNIDATA BC �
Business Consulting � Soluções de Software, S. A., e rege-se pelo
presente contrato social e restante legislação em vigor.

3.º

1 � A sociedade tem por objecto as seguintes áreas de actuação:
formação em novas tecnologias, apresentações multimédia, concep-
ção de cursos de ensino assistido por computador (EAC), integrados
numa nova metodologia pedagógica (ensino), quiosques multimédia,
produtos de informação, divulgação e sensibilização, prestação de
serviços de assistência e manutenção no âmbito da informática,
comercialização de equipamentos de informática e respectivos peri-
féricos, importação de equipamentos de informática, soluções inte-
gradas no âmbito da informática, consultoria no âmbito de soluções
informáticas e consequentes benefícios no âmbito das diversas áreas
de negócios das tecnologias de informação.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046072

RIGOVAL � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5956/950531; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 86/
011211.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado em dinhei-
ro, correspondendo à soma de três quotas, sendo uma de 2250 eu-
ros, pertencente ao sócio Gonçalo Vala Lopes Martins, outra de
2250 euros, pertencente ao sócio Ricardo Vala Lopes Martins, e
outra de 500 euros, pertencente à sócia Maria Regina Bispo Vala
Lopes Martins.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046071

ONDIPEIXE � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6013/950627; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 109/
011213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Pedro Manuel Guerreiro Patrício e Emília Duarte Ribeiro
Patrício.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046069

TÁXIS ABREU & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6288/951030; identificação de pessoa colectiva n.º 503512532;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 61/011213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas de 1250 euros,
uma de cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046068

X 10 PORTUGAL � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6711/960510; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/
011203.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
3500 euros, na titularidade do sócio Manuel Francisco Lucas Fer-

reira de Sousa, e uma do valor nominal de 1500 euros, na titula-
ridade da sócia Casa Universal � Projectos e Construções Domó-
tico-Inteligentes, L.da

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046067

ZEPELIM FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7215/961231; identificação de pessoa colectiva n.º 503799220;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 32/020107.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e artigos 2.º, 3.º e 5.º, que passaram
a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Zeppelin Filmes, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Vítor Bastos, 14, 2.º, A, freguesia de Campolide,
concelho de Lisboa.

2.º

A sociedade tem por objecto: produção cinematográfica, audiovi-
sual e multimédia. Edição e comercialização de direitos, conteúdos e
produtos decorrentes da actividade.

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e nos demais bens e valores e corresponde à soma de duas
quotas: uma de 3000 euros, do sócio Luís Manuel Coelho da Mata
Almeida, e uma de 2000 euros, do sócio Humberto Jorge Gaspar
Santana.

5.º

1 � A gerência da sociedade poderá não ser remunerada se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral e será exercida por dois ou
mais gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários da sociedade, no

âmbito dos poderes que lhe forem conferidos.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046066

TABELA DE CÁLCULO � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE E CONSULTADORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7487/970424; identificação de pessoa colectiva n.º 503866512;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/011213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se dividido em duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 4750 euros, do sócio João Miguel Barreiros da Silva Ramada,
e uma do valor nominal de 250 euros, da sócia Maria João Martins
Morgado de Oliveira Paulino.

2 � O capital social poderá ser elevado por meio de entradas em
dinheiro ou em espécie, mediante deliberação tomada com os votos
favoráveis de todos os sócios.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046065

SOLIDÁRIA SEGUROS � MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4269/930428; identificação de pessoa colectiva n.º 502975059;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 140-141/011226.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Honório dos Santos Gomes
Vieira e de Nuno Flaviano Macedo Bigotes, por renúncia, em 21 de
Dezembro de 1999, e a seguinte designação:

Designação de gerente, por deliberação de 30 de Novembro de
2001:

Fernando dos Santos Gonçalves, casado, residente na Rua de João
Dias, 12, 3.º, D, Lisboa.

Em 26 de Dezembro de 2001, com relação à sociedade em epí-
grafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos res-
peitantes à prestação de contas do ano de 2000.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046064

TUR-AHAMAD � SOCIEDADE GESTORA
DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 417/801022; identificação de pessoa colectiva n.º 500968799;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 63/011130.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 280 000$ para 16 200 000$, tendo o respec-
tivo registo o seguinte teor:

Reforço de capital.
Montante do reforço e como foi subscrito: 15 920 000$, em di-

nheiro, subscrito, quanto a 1 760 000$, pelo sócio Rafic Ali Nordin,
quanto a 900 000$, pela sócia Faúzia Nordin Ali, quanto a
2 580 000$, pelo sócio Saiadali Ahmad Keshavjee, quanto a
2 660 000$, por cada um dos sócios Nizarali Ahamd Keshavjee,
Jaherali Ahamad Keshavjee e Madatali Amad Keshavjee, e quanto a
2 700 000$, pelo novo sócio Lutafali Ahmad Keshavjee, casado com
Gul Shan na comunhão geral, residente na Avenida dos Estados
Unidos da América, 125, 8.º, esquerdo, Lisboa.

Capital após o reforço: 16 200 000$.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046063

TUR-AHAMAD � SOCIEDADE GESTORA
DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 417/801022; identificação de pessoa colectiva n.º 500968799;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 65/011130.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, corpo do ar-
tigo 7.º e artigos 9.º e 11.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a firma TUR-AHAMAD � Sociedade Ges-
tora de Empreendimentos Turísticos, L.da, tem a sua sede na Rua do
Dr. Gama Barros, 15, 1.º, esquerdo, em Lisboa, freguesia de Alva-
lade, e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 16 200 000$ e corres-
ponde à soma das seguintes quotas: cinco de 2 700 000$ cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Saiadali Ahamad Keshavjee,
Nizarali Ahamad Keshavjee, Jaherali Ahamad Keshavjee, Madatali
Ahamad Keshavjee e Lutafali Ahamad Keshavjee, uma de
1 760 000$ e uma de 40 000$, do sócio Rafic Ali Nordin, e uma de
900 000$, da sócia Faúzia Nordin Ali.

7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, compete a dois ou mais gerentes, elei-
tos em assembleia geral.

Porém, para a sociedade se considerar validamente obrigada em
actos e contratos que envolvam responsabilidade, é necessário que
em seu nome assinem dois gerentes.

(Mantêm-se os quatro parágrafos deste artigo.)

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedência.

11.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046062

S. A. H. L. � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
DE HOTÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 33 617; identificação de pessoa colectiva n.º 501091840; data da
apresentação: 011203.

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.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046061

SANCHES � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 894; identificação de pessoa colectiva n.º 500581290; data da
apresentação: 011203.

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.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046060

OLIVEIRA NEVES � GESTÃO
E EMPREENDIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4450; identificação de pessoa colectiva n.º 503023990; data da
apresentação: 011203.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046059

RUI FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 913; identificação de pessoa colectiva n.º 500481466; data da
apresentação: 011203.

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.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046058

RODRIGUES & CAIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6765; identificação de pessoa colectiva n.º 503657077; data da
apresentação: 011204.

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.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046057

TRANSPORTES CASAL DA MIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9110; identificação de pessoa colectiva n.º 504543555; data da
apresentação: 011204.

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

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046056

TRAPP PORTUGUESA � CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9369; identificação de pessoa colectiva n.º 504795015; data da
apresentação: 011204.

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.

22 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000046055

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES A. M.,
LOPES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6135/950811; identificação de pessoa colectiva n.º 503486388;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/011206.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido nas três quotas seguintes: uma quota do valor no-

minal de 2500 euros, do sócio Álvaro Maria Marques; uma quota do
valor nominal de 1250 euros, da sócia Maria Eugénia da Conceição
Lopes Marques, e uma quota do valor nominal de 1250 euros, da
sócia Maria José Lopes Marques.

§ único. Em assembleia geral, por deliberação unânime dos sócios
representando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios presta-
ções suplementares até ao triplo do capital social.

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

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 3000053901

VASSOURARIA DA ESPERANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 32 878/620612; identificação de pessoa colectiva n.º 500832269;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 81/011207.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 700 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita, é de 5000 euros, correspondente
à soma de duas quotas de 2500 euros cada uma, pertencendo uma ao
sócio João Artur Casquinha Pinheiro da Silva, no valor de 2500 eu-
ros, e outra ao sócio José Eduardo Casquinha Pinheiro da Silva, de
igual valor de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

5 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000035608

OURIVESARIA CONDE REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9284; identificação de pessoa colectiva n.º 504512404; data da
apresentação: 011218.

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.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000047186

RISOREL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 400; identificação de pessoa colectiva n.º 501982850; data da
apresentação: 011218.

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.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000047184

SAVLER � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6142; identificação de pessoa colectiva n.º 503470333; data da
apresentação: 011218.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2000.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000047182

SOCIEDADE ÓPTICA TÉCNICA OPTEC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 093; identificação de pessoa colectiva n.º 500260842; data da
apresentação: 011218.

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.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000047180

TAO � ESTÉTICA FEMININA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 67 192; identificação de pessoa colectiva n.º 501906479; data da
apresentação: 011218.

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.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000047178

UNIVERCONTA � SOCIEDADE DE INFORMÁTICA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2701; identificação de pessoa colectiva n.º 502496533; data da
apresentação: 011218.

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.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000047175

SOMESE � SOCIEDADE MEDIADORA
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 961; identificação de pessoa colectiva n.º 501126287; 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.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000047173

RUAS & RUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 321; identificação de pessoa colectiva n.º 500236569; data da
apresentação: 011218.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000047171

UM PONTO QUATRO � FOTOGRAFIA
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3436; identificação de pessoa colectiva n.º 502771402; data da
apresentação: 011218.

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

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000047169

SAMEIRO & CUNTIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 304/780612; identificação de pessoa colectiva n.º 500771162;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 107/011210.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominação
do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto aos artigos 3.º e 7.º, que passaram a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado e é representado por três quotas: uma com o valor nominal de
4525 euros e 54 cêntimos e outra com o valor nominal de 224 eu-
ros e 46 cêntimos, tituladas pela sócia Maria José da Silva Fonseca
e Soares Vasco, constituindo a segunda quota seu bem próprio, e uma
com o valor nominal de 250 euros, titulada pela sócia Custódia da
Silva Fonseca.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada envi-
ada aos sócios com pelo menos 15 dias de antecedência, sem preju-
ízo de prazos superiores exigidos pela lei.

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

Em 11 de Dezembro de 2001, com relação à sociedade em epí-
grafe, ficaram depositados na pasta respectiva os documentos res-
peitantes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000045640

SOCIEDADE INGLESA DECORAÇÕES
E ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 18 547; identificação de pessoa colectiva n.º 500479780; data da
apresentação: 011213.

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.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000045639

VEXO CONTACTO � COMUNICAÇÃO
INTEGRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4452; identificação de pessoa colectiva n.º 503444960; data da
apresentação: 011213.

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.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000045637
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SERVECAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3847; identificação de pessoa colectiva n.º 502867272; data da
apresentação: 011213.

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.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 1000045635

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PLURIFUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 796/910326; identificação de pessoa colectiva n.º 502530804;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 68/011203.

Certifico que foi registada a dissolução e nomeação de liquidatá-
rios, tendo as contas sido aprovadas em 4 de Outubro de 2001.

Liquidatários: Jacinto Manuel Mousinho Dias Galante, Ângela
Maria Simões Cardoso Seabra Lourenço e Ludgero Francisco Fer-
nandes Pereira.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000047206

PETRISSOL � SOCIEDADE DE PLANEAMENTO
E URBANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 772/910705; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 54/
020121.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros, está integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde á soma de duas quotas iguais, uma de cada só-
cio.

Por deliberação unânime dos sócios, podem-lhes ser exigidas pres-
tações suplementares até ao décuplo da quota de cada um, e restituí-
das, quando desnecessárias.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000047203

MEDIALVES � CORRECTORES DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 728/801009; identificação de pessoa colectiva n.º 501098020;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17, inscrição n.º 19, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 17 e inscrição n.º 20; números e datas das apre-
sentações: 96 e 97/011210, 24/020130 e 14/020103.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

17 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 96/011210.
Cessação de funções do fiscal único, Navalho, Martins & Asso-

ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por ter renuncia-
do em 26 de Maio de 2000.

19 � Apresentação n.º 97/011210.
Nomeação do fiscal único, efectivo e suplente, por deliberação,

respectivamente, de 30 de Maio de 2000 e 28 de Janeiro de 2002,
para o quadriénio em curso de 1999-2002:

Francisco Adriano Baptista de Castro Torres, casado, Rua de Luísa
Mendes, 183, Murtal, Parede, revisor oficial de contas;

Maria José Nogueira de Albuquerque Vaz Caldas, Rua do Professor
Fernando da Fonseca, 12, 7.º, esquerdo, revisor oficial de contas,
suplente.

17 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 24/020130-comp.
Cessação de funções do administrador José António Maurício

Nunes Alves, por ter renunciado em 19 de Dezembro de 2001.
20 � Apresentação n.º 14/020103.
Nomeação de membros do conselho de administração, por delibe-

ração de 19 de Dezembro de 2001, para o quadriénio em curso de
1999-2002:

Arturo Reneses Sanz, casado, Calle Carpinteros, 10, Parque Em-
presarial Pinares Llanos, 28670, Villaviciosa de Odin, Madrid,
Espanha, presidente;

Miguel Ángel Fernandez Menendez, divorciado, residente na mo-
rada anterior;

José Sánchez Ortega, casado, residente com os anteriores.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000047199

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 640/890419; identificação de pessoa colectiva n.º 500940231;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 32 e inscrições n.os 36 e 37; núme-
ros e data das apresentações: 9, 11, 10 e 12/020103.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

32 � Averbamento n.º 2 � Apresentações n.os 9 e 11/020103.
Cessação de funções dos administradores António Manuel Lopes

Chaves e Carlos Alberto Alves Marques, por terem renunciado, res-
pectivamente, em 30 de Outubro de 2001 e 5 de Dezembro de 2001.

36 � Apresentação n.º 10/020103.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

cooptação, em 30 de Novembro de 2001: Augusto Tomé Pires Fer-
nandes Pedroso, casado, Rua de Tomás Ribeiro, 65, 5.º, direito, Lis-
boa.

37 � Apresentação n.º 12/020103.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

cooptação, em 6 de Dezembro de 2001: António Miguel Natário Rio
Tinto, casado, Avenida de Miguel Torga, 27, 1-A, 14-B, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000047196

CAIXA CRÉDITO � SOCIEDADE FINANCEIRA
PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 366/890303; identificação de pessoa colectiva n.º 502119870;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 24 e inscrição n.º 26; números e data
das apresentações: 33 e 34/011128.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

24 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 33/011128.
Cessação de funções do membro do conselho de administração

Banco Nacional Ultramarino, S. A., e do seu representante, Antó-
nio Carlos Bastos Martins, por renúncia em 2 de Outubro de 2001.

26 � Apresentação n.º 34/011128.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

cooptação, em 29 de Outubro de 2001, João Vieira Gomes de Abreu,
casado, Avenida de João XXI, 63, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000047195

MELLO VALORES � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 204/890124; identificação de pessoa colectiva n.º 502097531;
inscrição n.º 31; número e data da apresentação: 48/011105.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

31 � Apresentação n.º 48/011105.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

deliberação de 4 de Setembro de 2001, para o triénio de 1999-2001,
João Manuel Rodrigues Tomé da Cunha Martins, casado, Rua Trinas,
59, 1.º, posterior, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000047193

M. CABRITA � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51/881216; identificação de pessoa colectiva n.º 502078600; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 52/020123.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 8 000 000$ para 50 000 euros, e alteração do contrato, tendo os
artigos 1.º, 3.º e 5.º, n.º 2, ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a firma M. Cabrita � Arquitectura e Enge-
nharia, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. José Baptista de Sousa,
41-B, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma do valor
de 27 500 euros, pertencente ao sócio Manuel Pires Cabrita, e três
do valor de 7500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
António José Nunes Tavares, Rui Manuel Lopes da Silva e Maria
Helena Baptista Cabrita da Silva

5.º

2 � A sociedade obriga-se com assinatura conjunta de dois ge-
rentes.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000047191

MEPESA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8/791227; identificação de pessoa colectiva n.º 500919666; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 7/020131.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 12 000 000$ para 60 000 euros, e alteração do contrato, tendo
os artigos 1.º, n.º 1, e 3.º, n.º 1, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a denominação de MEPESA � Socie-
dade de Investimentos Imobiliários, L.da

ARTIGO 3.º

Capital, prestações suplementares e suprimentos

1 � O capital social é de 60 000 euros, está integralmente reali-
zado em dinheiro e dividido em duas quotas iguais de 30 000 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000047190

COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 857/910802; identificação de pessoa colectiva n.º 502607920;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 19; números e data
das apresentações: 411 e 412/011228.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

15 � Averbamento n.º 3 � Apresentações n.º 411/011228.
Cessação de funções do administrador José Luís Fajardo Fernandez

Bobadilla, por ter renunciado em 25 de Setembro de 2001.
19 � Apresentação n.º 412/011228.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

deliberação de 25 de Setembro de 2001, para o triénio em curso de
2000-2002: Lionel Marcel Stryps-Teen, casado, Travessa de Tei-
xeira Júnior, 1, Lisboa.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000047188

M. C. CAIXINHA � SOCIEDADE CONTABILIDADE
FISCALIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 658/011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505781441;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011019.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Martinha da Conceição
Caixinha, que também usa Martinha Conceição Caixinha, número
de identificação fiscal 108400603, divorciada, natural da freguesia
da Sé Nova, concelho de Coimbra, residente na Rua de Salvador
Allende, lote 1, 8.º, esquerdo, frente, Sacavém, em Loures, titular
do bilhete de identidade n.º 648884, de 11 de Maio de 2000, emiti-
do pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. C. Caixinha � Sociedade
Contabilidade Fiscalidade, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Tomás Ribeiro, 10,
rés-do-chão, direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira, conce-
lho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços contabilida-
de fiscais e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do 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.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000045550
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CÉSAR FERREIRA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 833; identificação de pessoa colectiva n.º 500449015; entra-
da: 4886/011212.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046702

MINIMERCADO PRÍNCIPE REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8845; identificação de pessoa colectiva n.º 504728253; entrada:
4953/011212.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046701

MÁRIO CAJADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2605; identificação de pessoa colectiva n.º 501336834; entradas:
4851 e 4852/011211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046693

PEDRO MARTINS DA SILVA E ASSOCIADOS
ENGENHARIA DE ACÚSTICA E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 131/820714; identificação de pessoa colectiva n.º 501304657;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 54/011019.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 500 000$ para 10 000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita social, é de 10 000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: uma no valor nominal de 666 euros
e 67 cêntimos e uma no valor nominal de 8633 euros e 33 cênti-
mos, ambas tituladas pelo sócio Pedro Martins da Silva, a primeira
integrada na comunhão do dissolvido casal, e outra no valor nomi-
nal de 700 euros, titulada pela sócia Carlota de Sá Martins da Silva.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000045645

MARKETCAR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 657/011019; identificação de pessoa colectiva n.º 504399543;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011019.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato e foi constituída por José Manuel
Ferreira Xavier Beirão, contribuinte fiscal n.º 171796055, natu-
ral da freguesia de São Miguel de Vila Boa, concelho de Sátão, e

mulher, Maria Margarida Rodrigues Ribeiro Beirão, contribuinte
fiscal n.º 180024892, natural da freguesia de São Jorge de Arroi-
os, concelho de Lisboa, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, residentes na Rua de Arroios, 162, 2.º, direito, em
Lisboa, portadores dos bilhetes de identidade, respectivamente,
n.os 3992486, emitido em 21 de Fevereiro de 2000, e 6004764,
emitido em 31 de Janeiro de 2000, ambos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Outorgam, ele, por si, e ambos na qualidade de únicos sócios e
gerentes da sociedade comercial por quotas RXB � Turismo Rural,
L.da, com sede em Sátão, com o número de identificação de pessoa
colectiva 502626119, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Sátão sob o n.º 60, com o capital social, integralmen-
te realizado, de 2 500 000$, conforme certidão passada pela dita
Conservatória, já arquivada neste Cartório, a instruir a escritura de
hoje, lavrada a fl. 1 v.º deste livro de notas.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, constituem,
entre o outorgante e a sociedade representada de ambos, uma socie-
dade por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARKETCAR � Automóveis,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Pretas, 22 e 24, em
Lisboa, freguesia de São José, 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 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 de peças e acessó-
rios auto, lubrificantes, veículos automóveis e sua reparação. Co-
mércio de artigos de desporto e revistas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma
do valor nominal de 40 000 euros, pertencente à sócia RXB �
Turismo Rural, L.da, e uma do valor nominal de 10 000 euros, per-
tencente ao sócio José Manuel Ferreira Xavier Beirão.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 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 parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Manuel Ferreira
Xavier Beirão.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000045642

COSTA DOURADO � EXPLORAÇÃO
DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS

E GESTÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 982; identificação de pessoa colectiva n.º 502225246; entrada:
4932/011212.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046689

PRODIVEL � GESTORES DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 193; identificação de pessoa colectiva n.º 501732390; entra-
da: 4840/011211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046687

PIFRIGE � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEIXE
TRANSFORMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67 644; identificação de pessoa colectiva n.º 501929509; entra-
da: 4823/011211.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046685

CLASSE H � IMOBILIÁRIA E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7625; identificação de pessoa colectiva n.º 504272543; entrada:
5787/011220.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046682

CENTROS DE RETALHO MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7500; identificação de pessoa colectiva n.º 504232142; entrada:
5188/011220.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046678

PETRODISEL � PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 869; identificação de pessoa colectiva n.º 500216703; entra-
da: 5850/011220.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046674

MANUEL DE ALMEIDA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 372; identificação de pessoa colectiva n.º 501563768; entra-
das: 5940, 5941 e 5942/011220.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1998, 1999 e
2000.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046671

P. T. E. � PROMÇÃO TÉCNICA E ECONÓMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 866; identificação de pessoa colectiva n.º 500224374; entra-
das: 4117 e 4118/011229.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1998 e 1999.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046668

PASTELARIA CHARRETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1880; identificação de pessoa colectiva n.º 502812842; entrada:
4970/011212.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046664
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CARMO & FRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1474; identificação de pessoa colectiva n.º 502297352; entrada:
5624/011219.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046660

CONSTRUÇÕES JIARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9268; identificação de pessoa colectiva n.º 504834690; entrada:
5817/011220.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046658

MATIAS & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 001; identificação de pessoa colectiva n.º 501373772; entra-
da: 5631/011219.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046655

CRISTÓVÃO E TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 390; identificação de pessoa colectiva n.º 500449228; entra-
da: 5890/011220.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046652

MARQUES & ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 514; identificação de pessoa colectiva n.º 500134120; entra-
da: 5930/011220.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046651

PASSOS & PASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 698; identificação de pessoa colectiva n.º 500482802; entra-
das: 5936, 5937 e 5938/011220.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1998, 1999 e
2000.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046648

POMAR DE ALVALADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 32 265; identificação de pessoa colectiva n.º 500729859; entra-
da: 5536/011218.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046706

CARLOS MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 137; identificação de pessoa colectiva n.º 500483159; entrada:
4888/011212.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046709

CONJECTURA � SOCIEDADE DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8740; identificação de pessoa colectiva n.º 502929243; entrada:
5172/011214.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046717

CARMO & CAPELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 367; identificação de pessoa colectiva n.º 500055009; entra-
da: 5488/011218.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046720

MANUAL � ESTUDOS DE HABITAÇÃO,
URBANISMO E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2017; identificação de pessoa colectiva n.º 502855576; entrada:
5408/011218.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046725
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CENGER � CONSULTORIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 55 899/810422; identificação de pessoa colectiva n.º 501154523;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5 000 000$ para 50 000 euros, tendo os artigos 5.º, n.º 1, e 11.º,
n.º 2, da sociedade em epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, dividido em 5000 acções ao portador com o valor de
10 euros cada uma.

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um único
administrador, que pode ser ou não accionista, eleito trienalmente
em assembleia geral e reelegível uma ou mais vezes.

2 � A responsabilidade do administrador deverá ser caucionada
por algumas das formas permitidas por lei, na importância de
5000 euros, a qual se manterá em todos os casos de renovação do
mandato.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054051

PINHEIRO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 971/611114; identificação de pessoa colectiva n.º 500217548;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 15/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, totalmente realizado, corres-
pondente à soma de uma quota de 5000 euros, pertencendo à sócia
Maria Alice Sousa Parreira.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054050

MINIMERCADOS PINGUIM � ESTABELECIMENTOS
DE ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 167/760514; identificação de pessoa colectiva n.º 500577560;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 27/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 600 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma de 4166 euros
e 66 cêntimos e outra de 416 euros e 67 cêntimos, pertencentes ao
sócio José Coelho Graça, e uma de 416 euros e 67 cêntimos, per-
tencente à sócia Maria Liliete Nunes Graça.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054049

CARINHO DE MÃE (MALHAS E CONFECÇÕES), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 850/831227; identificação de pessoa colectiva n.º 501424105;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado, e
corresponde à soma das quotas dos sócios: uma quota de 2500 euros,
pertencente a Laurinda Pereira; uma quota de 2000 euros, perten-
cente a Arminda Pereira, e uma quota de 500 euros, pertencente a
Conceição Pereira.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054048

MARIA TERESA FAUSTINO, GABINETE
DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 319/850731; identificação de pessoa colectiva n.º 501534032;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/011126.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 14/011126.
Cessação de funções dos gerentes Maria Teresa Simões Faustino e

José Carlos Aveiro Travassos, por terem renunciado em 19 de No-
vembro de 2001.

Está conforme o original.

24 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054047

PONTO MIÚDO, PROJECTOS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 643/870430; identificação de pessoa colectiva n.º 501814049;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 61/011115.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo os artigos 1.º, 2.º e 3.º da so-
ciedade em epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Ponto Miúdo, Projectos e
Decoração, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Elias Garcia, 92,
2.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na comercialização de artigos para tapetes
e arraiolos, artigos de decoração, artesanato, artigos de vestuário e
acessórios, artigos e brinquedos infantis. Execução de estudos e pro-
jectos de decoração, arquitectura e engenharia, e formação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios:

1) António Manuel de Seabra Gomes; e
2) Maria Helena Correia Prostes da Fonseca de Seabra Gomes.

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

Está conforme o original.

24 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054046
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PASTELARIA SINGAPURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 369/661222; identificação de pessoa colectiva n.º 500479291;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 79/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de valor
1250 euros, dos sócios José dos Reis, António Lourenço Espírito
Santo, José Augusto Samuel, e à soma de duas quotas iguais de valor
625 euros, dos sócios Feliciano Santos Simões e Marcelo Antunes.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054045

MXM DOCE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7490/980922; identificação de pessoa colectiva n.º 504232711;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 74/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 1250 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Célia Maria Gomes
Martinho, Vasco Jorge Duarte Lopes, Manuel da Fonseca Martinho
e José Carlos Francisco Joaquim.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054044

CENTRO AYURVEDICO DE CARNIDE � J. J. C.
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7226/980528; identificação de pessoa colectiva n.º 504211641;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 80/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em cinco quotas iguais de 1000 euros, uma
de cada sócio, João José Cruz, Ana Maria Fernandes da Cruz, Luís
Miguel Fernandes Cruz, Nuno Paulo Fernandes Cruz e Maria João
Fernandes Cruz.

2 � Por acordo unânime de todos poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global de 149 639 euros
e 37 cêntimos.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054043

PUBLIFAST � MEIOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6763/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 503929000;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 80/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 25 000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade
em epígrafe ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 22 500 eu-
ros do sócio Manuel Fernando Cardoso Rodrigues e duas de 1250 eu-
ros cada, uma de cada um dos sócios Rogério Lavandeira Rodrigues
e Alzira da Conceição Cardoso.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054042

PUBLILEILÕES � ENGENHARIA, COMÉRCIO
E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6316/970703; identificação de pessoa colectiva n.º 503932876;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 15/011119.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nomi-
nal de 2500 euros cada, uma de cada um dos sócios, Alcino Ba-
rata Valadinhas e Bruno Réné Fernandes Monteiro Duarte dos
Santos.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054041

MEGRE MOTORSPORT � EMPREENDIMENTOS
DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6233/970527; identificação de pessoa colectiva n.º 503917133;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 61/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma de valor
nominal de 3000 euros, pertencendo ao sócio José Osório de Antas
Megre, e duas de valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Ricardo de Castro Osório Megre e José Tomás
de Castro Osório Megre.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054040
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CLÍNICA VETERINÁRIA DO LUMIAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5638/961021; identificação de pessoa colectiva n.º 503739545;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 45/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Maria João Costa Baptista Nabais e Francisco Manuel de
Carvalho Nabais.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054039

CAPIBÉ � PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5968/970214; identificação de pessoa colectiva n.º 503819794;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 91/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe 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
nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada uma das só-
cias, Maria da Conceição Nunes Alves Careto e Sara Grace Sotto
Maior Chapman Garrido.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054038

MUNDIGERE � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4896/951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503557510;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.os 7 e 8; números e
data das apresentações: 81, 82 e 83/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5 000 000$ para 50 000 euros, tendo os artigos 1.º, n.º 1, e 3.º,
n.º 1, da sociedade em epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma MUNDIGERE �
SGPS, S. A., e tem a sua sede na Rua do Salitre, 66 e 68, freguesia do
Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e ou-
tros valores constantes da escrituração, é de 50 000 euros e está
dividido em 10 000 acções no valor nominal de 5 euros cada uma.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

6 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 81/011120.
Cessação de funções do administrador único, Sérgio Filipe Mar-

ques da Costa Ferreira, por ter renunciado em 10 de Outubro de 2001.
7 � Apresentação n.º 82/011120.
Nomeação do conselho de administração, por deliberação de

30 de Outubro de 2001, para o quadriénio em curso de 1999-

-2002: Maria do Carmo Herédia Vieira da Fonseca, ou Maria do
Carmo Portela Herédia Vieira da Fonseca, casada, Rua do Viscon-
de da Luz, 47, Cascais, presidente; Manuel Augusto Lopes Le-
mos, divorciado, Rua do Salitre, 68, Lisboa, e Guilherme Manuel
Soares Bernardo Vaz, casado, Rua do Professor Mário de Albu-
querque, 1, 2.º, A, Lisboa.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054037

MARIA AMÉLIA & LUÍSA HELENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 45 130/730119; identificação de pessoa colectiva n.º 500380520;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 58/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal
de 2500 euros cada, uma de cada sócio:

1) António Manuel Teixeira Garcia;
2) Alcina de Jesus Peixoto Garcia.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054036

C. J. � ARTIGOS HÍPICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1613/900511; identificação de pessoa colectiva n.º 502347708;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 68/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Jorge Cunha Lino e Maria
do Carmo F. Duarte Silva.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054035

MERIOLI � MÁQUINAS DE DIVERSÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9370/000825; identificação de pessoa colectiva n.º 503054968;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 67/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, constituído por uma só quota do valor nominal de 5000 eu-
ros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Fortes Mera.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054034

CERVEJARIA CENTRAL DE LINDA-A-VELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 752/011120; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
62/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º da
sociedade em epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar o tipo de sociedade comer-
cial por quotas, a sua firma é constituída pela denominação Cerve-
jaria Central de Linda-a-Velha, L.da, e a sua sede fica instalada na
Rua do Cabo, 1, 1.º, frente, freguesia de Santa Isabel, concelho de
Lisboa.

(Mantém-se o n.º 2 deste artigo.)

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em cervejaria, restaurante, marisqueira,
armazenista, importador e exportador de produtos alimentares e
equipamentos de hotelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas do valor nominal de
2500 euros cada uma, ambas pertencentes ao sócio Vítor Manuel
Azevedo Madureira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um gerente, sócio
ou não, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

4 � Fica desde já designado gerente o sócio Vítor Manuel Azeve-
do Madureira.

(Mantêm-se os n.os 2 e 3 deste artigo.)

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054033

CONTROLJORNAL � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 407; identificação de pessoa colectiva n.º 501984046; inscri-
ção n.º 22; número e data da apresentação: 1/011122.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

22 �Apresentação n.º 1/011122.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

cooptação, em 27 de Setembro de 2001: Francisco Maria Supico
Pinto Balsemão, casado, Lisboa, Rua do Maestro António Tabor-
da, 73, 1.º.

Está conforme o original.

23 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054032

PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 562/861212; identificação de pessoa colectiva n.º 501757635;
inscrição n.º 25; número e data da apresentação: 46/011107.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 50 000 000$ para 500 000 euros, tendo o artigo 5.º da sociedade
em epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, que se encontra integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrituração, é
de 500 000 euros e corresponde à soma das duas quotas, sendo uma
de 499 800 euros, da sócia Pierre Fabre Dermo-Cosmétique e outra
de 200 euros, pertencente à sócia Biomerieux Pierre Fabre, S. A.

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

Está conforme o original.

24 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054031

MÁRIO SILVA & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41 933/700226; identificação de pessoa colectiva n.º 500844860;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores que constituem o activo da sociedade, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Vítor Manuel Pires da Silva e Maria
Adelaide Ferreira da Silva.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054030

MARCENARIA E CARPINTARIA MECÂNICA
JODUSIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 691/610922; identificação de pessoa colectiva n.º 500482489;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 8/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 20 000 000$ para 100 000 euros, tendo os artigos 1.º, 2.º, n.º 1, e
3.º, n.º 1, e nomeação de gerente, da sociedade em epígrafe ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NONIO � Consultoria e Gestão,
L.da, tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Luís Derouet, 25, fregue-
sia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

2 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
consultoria de gestão, organização e administração de empresas,
análise e tratamento de informação de gestão, contabilidade e fisca-
lidade.

ARTIGO 2.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma com
o valor nominal de 40 000 euros, pertencente à sócia ENSER �
Fomento de Actividades Económicas, L.da; uma com o valor nomi-
nal de 40 000 euros, pertencente à sócia 3 B � Gestão e Consulta-
doria, S. A., e uma com o valor nominal de 20 000 euros, perten-
cente à sócia MULTIRIGOR � Consultoria de Gestão, L.da

ARTIGO 3.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, e a sua representação, em juízo, activa
e passivamente, é exercida por três gerentes.
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Gerente designada: Isabel Augusta Carreto Soares, divorciada, Rua
do General Firmino Miguel, 12, 3.º, C, Lisboa.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054029

MENDÃO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 634/610911; identificação de pessoa colectiva n.º 500902895;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 600 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º, e nomeação de
gerente, da sociedade em epígrafe ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma ao sócio Estamislau Augusto Pereira e outra à
sócia Maria Plácida Eugénia de Sá Pereira.

Gerente designada: Maria Plácida Eugénia de Sá Pereira.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054028

MACHADO & VELOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 982/520404; identificação de pessoa colectiva n.º 500174148;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 20/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 2.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

2.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e outros valores constantes da escritura, e corresponde à soma
de duas quotas iguais do valor 2500 euros cada, pertencendo uma a
cada sócio.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054027

MAVIPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 970/840127; identificação de pessoa colectiva n.º 501420517;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/011120.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, corresponde à soma das duas seguintes quotas: uma do
valor nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio João Zacarias
Bandola, e outra do valor nominal de 250 euros, pertencente à só-
cia Laura de Ascenção Gouveia.

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

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054026

CARLO GAVAZZI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 708; identificação de pessoa colectiva n.º 501821937; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 12 e 13/011120.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

4 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 12/011120.
Cessação de funções do gerente Carlos José Dias Gorjão, por ter

renunciado em 4 de Dezembro de 2000.
8 � Apresentação n.º 13/011120.
Nomeação de gerente, por deliberação de 10 de Janeiro de 2001:

José Manuel Cal Teixeira, casado, Calçada da Glória, 42, 2.º, direito,
Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054025

CARDOSO & BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 62 450/860225; identificação de pessoa colectiva n.º 500968438;
inscrição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 18 e 19/011019.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, em dinheiro, está integralmente
realizado, e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor de
4500 euros, pertencente ao sócio Francisco Oliveira, e outra no valor
de 500 euros, pertencente à sócia Maria da Graça da Conceição
Ramos Oliveira.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

2 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 19/011019.
Cessação de funções do gerente João Luís Cardoso, por destitui-

ção, em 20 de Setembro de 2001.

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

Está conforme o original.

24 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054024

PRESTIBEL � EMPRESA DE SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 61 464/850829; identificação de pessoa colectiva n.º 501326456;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 11/011207.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 77 200 000$ para 1 680 000 euros, tendo os artigos 5.º e 6.º da
sociedade em epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 1 680 000 eu-
ros, dividido e representado por 33 600 acções do valor nominal de
50 euros cada uma.

2 � O capital social pode ser elevado em dinheiro até ao limite
de 2 000 000 de euros, por simples deliberação do conselho de ad-
ministração.
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ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por acções nominativas ou
ao portador, reciprocamente convertíveis em títulos de 1, 10, 50,
100, 500, 1000, 5000 ou 10 000 acções.

2 � As acções poderão revestir forma meramente escritural, sendo
estas e as que forem tituladas reciprocamente convertíveis dentro
dos limites e nas condições legalmente estabelecidos.

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

Está conforme o original.

24 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054023

COMPANHIA AGRÍCOLA DA APOSTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 784/830210; identificação de pessoa colectiva n.º 501358579;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 11/011112.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º da sociedade em
epígrafe ficado com a seguinte redacção:

4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
4900 euros, da sócia Tidewell Corporation, N. V., e uma de 100 eu-
ros, pertencente ao sócio Jasem Albaker.

2 � O capital social pode ser aumentado, por uma ou mais vezes,
até aos limites que forem permitidos por lei.

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

Está conforme o original.

24 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054022

CINEMA FONTE NOVA � SOCIEDADE DE EXIBIÇÃO
DE FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 098/841001; identificação de pessoa colectiva n.º 501508023;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 51/011113.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 17 000 000$ para 90 000 euros, tendo o artigo 4.º da sociedade
em epígrafe ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais activos sociais, é de 90 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, uma no valor nominal de 81 000 euros, pertencente à sócia
Medeia Filmes � Sociedade de Distribuição e Exibição Cinemato-
gráfica, L.da, e outra do valor nominal de 9000 euros, pertencente
ao sócio Paulo José Condeixa de Araújo Branco.

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

Está conforme o original.

24 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054021

MELO & QUINTELA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 755/011120; identificação de pessoa colectiva n.º 505738031;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 92/011120.

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

1.º Dr. António Augusto Figueiredo Guterres Quintela, número de
identificação fiscal 120492938, natural da freguesia de Campo Gran-

de, concelho de Lisboa, casado no regime da comunhão de adquiri-
dos com Maria Manuela Simões da Silva Melo, residente na Rua de
Carlos Oliveira, 4, 5.º, esquerdo, em Lisboa, titular da cédula profis-
sional de médico n.º 27 252, passada pela Ordem dos Médicos em
24 de Novembro de 1983.

2.ª Dr.ª Maria Manuela Simões da Silva Melo, número de identi-
ficação fiscal 103450238, natural da freguesia de São Sebastião da
Pedreira, concelho de Lisboa, casada com o primeiro outorgante no
aludido regime e com ele residente, titular da cédula profissional de
médica n.º 27 501, passada pela Ordem dos Médicos em 16 de De-
zembro de 1983.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Melo & Quintela � Serviços Médi-
cos, L.da, tem a sua sede no Campo Grande, 382-C, 2.º, A, freguesia
do Campo Grande, concelho de Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de serviços médicos.
§ único. A sociedade poderá adquirir participações sociais no ca-

pital de outras sociedades, mesmo com objecto diferente do seu, bem
como em sociedades de responsabilidade limitada ou reguladas por
lei especial.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

As cessões de quotas, total ou parcialmente, são livres entre os
sócios, mas a estranhos carecem do consentimento da sociedade, à
qual, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, fica
reservado o direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 5.º

Em caso de falecimento de algum dos sócios, os seus herdeiros
nomearão um de entre si que a todos represente na sociedade en-
quanto a quota se mantiver indivisa, mas, não querendo continuar
na mesma, podem requerer a amortização da respectiva quota.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e a administração da sociedade e a sua represen-
tação, em juízo ou fora dele, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, competem a um ou mais geren-
tes a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes ambos os sócios.

2 � A sociedade vincula-se pela intervenção de um gerente.
3 � Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade

em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000054020

CLÍNICA DENTÁRIA DR. A. REBELO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 157; identificação de pessoa colectiva n.º 502421010; entrada:
5278/011217.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046126

MARIA DA CONCEIÇÃO VINGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 358; identificação de pessoa colectiva n.º 502045230; entra-
da: 5528/011218.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046108

MONTALIGAS � MONTAGEM DE BOMBAS
DE GÁS E TUBAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42 877; identificação de pessoa colectiva n.º 500475784; entra-
das: 5234 e 5235/011214.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046105

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DR. PINTO CORREIA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7900; identificação de pessoa colectiva n.º 504776800; entrada:
5277/011217.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046103

MITSU, CLÍNICA DA DOR E MEDICINA PREVENTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5150; identificação de pessoa colectiva n.º 503635448; entrada:
5325/011217.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046101

CENTRO MÉDICO E ENFERMAGEM DE SÃO JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 43 657; identificação de pessoa colectiva n.º 500330751; entra-
da: 5332/011217.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046099

CASA DA PINTURA � PAPELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 604; identificação de pessoa colectiva n.º 500615772; entra-
da: 5507/011218.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046096

COLCHOARIA DA AJUDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 060; identificação de pessoa colectiva n.º 500066574; entra-
da: 5381/011217.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046094

MARQUES & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 328; identificação de pessoa colectiva n.º 500502366; entra-
da: 5501/011218.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046093

MARIA EMÍLIA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1314; identificação de pessoa colectiva n.º 501172033; entrada:
5440/011218.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046091

MODCONFEC � MODA E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4158; identificação de pessoa colectiva n.º 503414530; entradas:
5010 e 5012/011212.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046090

PEREIRA & GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 38 716; identificação de pessoa colectiva n.º 500960909; entra-
da: 5694/011219.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046089

C. CYRNE � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1100; identificação de pessoa colectiva n.º 502520728; entradas:
5473, 5474 e 5475/011218.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046083
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MONTEIRO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 358; identificação de pessoa colectiva n.º 502370092; entrada:
5486/011218.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046081

CROMETAL � EMPRESA DE REVESTIMENTOS
METALIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 122; identificação de pessoa colectiva n.º 500080682; entra-
da: 5239/011214.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046079

CROMETAL � EMPRESA DE REVESTIMENTOS
METALIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 122; identificação de pessoa colectiva n.º 500080682; entra-
da: 5382/011217.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046078

CINQUENTAS � DECORAÇÕES E UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3091; identificação de pessoa colectiva n.º 503095451; entrada:
5058/011213.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Gra-
ça Bicho Martins. 1000046077

PINES � PAVIMENTOS INDUSTRIAIS E ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 662/011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505589770;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/011019.

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

1.º Santiago Manuel Cruz Mulero, casado com Concepcion Liano
Guillen, em separação de bens, natural de Badajoz, província de
Badajoz, Espanha, onde reside, em Jardines de Valverde, 10, de na-
cionalidade espanhola, contribuinte fiscal n.º 235040894;

2.º Carlos José Carreiras Meira, casado com Teresa de Jesus Mo-
rais dos Santos Meira, em comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia da Sé, desta cidade, residente na Rua de João Fonseca Achioli,
27, 2.º, em Portalegre, contribuinte fiscal n.º 126753040.

1.º

A sociedade adopta a firma PINES � Pavimentos Industriais e
Especiais, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sede na Rua de 5 de Outubro, 10, 6.º,
sala 13, em Lisboa.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, obras públicas,
compra e venda de materiais de construção, a compra, venda e per-
muta de bens imóveis, bem como a revenda dos adquiridos para esse
fim, e o comércio e aplicação de pavimentos industriais e especiais.

4.º

O capital social é de 5000 euros e representa-se por duas quotas,
uma do valor nominal de 4750 euros, pertencente ao sócio Santiago
Manuel Cruz Mulero, e uma do valor nominal 250 euros, perten-
cente ao sócio Carlos José Carreiras Meira, e as respectivas entradas
ficam, nesta data, realizadas em dinheiro.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Santiago Manuel
Cruz Mulero.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000046076

MOURONHENSE � CASA DE PASTO
DE CAMPOLIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30 994/610523; identificação de pessoa colectiva n.º 500492581;
inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 79 e 80/
011205.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 420 000$ para 2 000 000$, tendo o artigo 4.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 2 000 000$, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro e nos demais bens e valores constantes da escritu-
ração, representado por duas quotas de 1 000 000$ cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Manuel Rodrigues Gomes e Rosa Isabel
Barbosa Pinto.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000046074

CAFETARIA DO MERCADO DE BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 709/910614; identificação de pessoa colectiva n.º 502577738;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 21/011018.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com 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 eu-
ros cada, pertencendo uma da cada um dos sócios, José Arraiolos
Pardal e Maria Margarida Baixito Raimundo Pardal.

Está conforme o original.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

22 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000046073

COMPANHIA CONTINENTAL DE CEREAIS
CONTILUSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 21 664/510703; identificação de pessoa colectiva n.º 500488681;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 2/011017.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, tendo as contas sido aprovadas em 4 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 1000046070

PT MULTIMÉDIA. COM, SERVIÇOS DE ACESSO
À INTERNET, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8969/000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504818180;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 17/011120.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

9 �Apresentação n.º 17/011120.
Nomeação do secretário da sociedade, por deliberação de 19 de

Setembro de 2001, para o triénio de 2001-2003:
Nuno Maria Macedo Alves Mimoso.
Élia Cristina Nobre Urbano Gonçalves Pais.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000053914

MAR D�EVENTOS � COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5970/970217; identificação de pessoa colectiva n.º 503852244;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 16/011120.

Certifico que foi registado o encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000053924

PT MULTIMÉDIA. COM, SERVIÇOS DE ACESSO
À INTERNET, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8969/000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504818180;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 61, 62 e 63/011011.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

1 �Averbamento n.º 4 � Apresentação n.º 61/011011.
Deslocação da sede para a Avenida de 5 de Outubro, 208, fregue-

sia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.
8 � Apresentações n.os 62 e 63/011011.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 19 de Setembro

de 2001, para o triénio de 2001-2003.
Conselho de administração: Abílio Ançã Henriques, presidente;

Pedro Manuel Alves Ferreira Guerra; João Manuel Larroude Trigo
da Roza, casado, Azinhaga das Lajes, 5, apartado 105, Lisboa;
Euclides Higino Gonçalves Sousa, casado, Rua de Carlos Paião, 18,
Vila Fria, Porto Salvo, Oeiras; Cidália Marília Matos Morgado; Fer-
nando Eduardo Ribeiro Marques e Luís Filipe Saraiva Castel Branco
de Avelar.

Fiscal único: Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; Fernando Marques Oliveira, revisor oficial de
contas, suplente.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 3000053918

PESTANA & COUCEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 120; identificação de pessoa colectiva n.º 500393175; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 44 e 45/011023.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

1 �Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 44/011023.
Cessação de funções dos gerentes Ângelo Moreira de Castro e

Alzira da Conceição Pereira, por terem renunciado em 3 de Novem-
bro de 2000.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto
aos artigos 3.º e 5.º (corpo) da sociedade em epígrafe, os quais pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 450 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores do activo constantes da escritura-
ção, e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de 350 000$,
do sócio José Maria Lopes, e outra de 100 000$, da sócia Alice Maria
dos Santos Lopes.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade incumbem ao sócio
José Maria Lopes, que fica designado gerente, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, bastando por-
tanto a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos,
contratos e documentos.

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

Está conforme o original.

5 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000045747

LOURES

FASTBRILHA � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 103/
20011217; identificação de pessoa colectiva n.º P505918030; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 123/20011217.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FASTBRILHA � Serviços de
Limpeza, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Abel Teixeira Pinto,
7, escritório 1.03, Torres da Bela Vista, freguesia de Santo António
dos Cavaleiros, concelho de Loures.

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 na actividade de serviços de lim-
peza, comércio de produtos de limpeza e higiene.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma, e uma de cada sócio.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Vítor Manuel
Ventura Alves Lourenço e o não sócio Júlio Teixeira Mendes, casa-
do, residente na Quinta da Piedade, 2 ª fase, lote 77, rés-do-chão,
Póvoa de Santa Iria.

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.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vito-
rino. 1000045540

SIMBIOSE DE IDEIAS COM ARTE, ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 112;
identificação de pessoa colectiva n.º 505970139; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 30/20020204.

Certifico que, por escritura de 24 de Janeiro de 2002, exarada de
fl. 21 a fl. 22 v.º do livro n.º 270 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade em
epígrafe por Jorge Henrique Malhoa Ferreira, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Simbiose de Ideias com Arte,
Artigos de Decoração, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Pedro Franco,
31, Torre da Bezoeira, freguesia de Fanhões, concelho de Loures.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico, comércio, importa-
ção e exportação de artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde a uma quota de igual valor nominal
titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Esta certidão está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 1000045651

MÁRIO MOREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 111;
identificação de pessoa colectiva n.º 505977834; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 17/20020130.

Certifico que por contrato particular de 30 de Janeiro de 2002
foi constituída a sociedade em epígrafe de Mário Rui Martins Mo-
reira, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Mário Moreira, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua da Cidade de Nova Lisboa, 17-A, fre-
guesia de Camarate, concelho de Loures.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade, até ao montante correspondente a duas vezes
o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei.

Esta certidão está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Manuela Saraiva.
1000045649

AJM, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 747;
identificação de pessoa colectiva n.º 973033428; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 15/20011217.

Certifico que pela acta n.º 10, de 31 de Outubro de 2001, foi
aumentado o capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo sido al-
terado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$ em dinheiro, subscrito por ambos

os sócios em partes iguais, pelo que passa para 1 002 410$, redeno-
minado para 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) José Augusto Moreira da Cunha, 2500 euros, e
2) Armando Jorge Dias Santos, 2500 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçal-
ves. 1000045985

FIRMINO ROCHA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4693; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501556567; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 14/20011217.
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Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
4 � Apresentação n.º 14/20011217.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$ em dinheiro, subscrito por ambos

os sócios em partes iguais, pelo que passa para 1 002 410$, redeno-
minado para 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Joaquim dos Santos Melo; 2) Arcelinda Simões Alves Melo,

2500 euros cada um.

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur
Salgueira Vaz. 1000045989

MANUEL SILVEIRA DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6971; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502083336; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 11/20011217.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
3 � Apresentação n.º 11/20011217.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$ em dinheiro, subscrito por ambos

os sócios na proporção das respectivas quotas, pelo que passa para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Manuel Silveira de Carvalho, 250 euros, e
2) João Godinho Dinis, 4720 euros.

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

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

Esta certidão está conforme o original.

Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Artur Salgueira
Vaz. 1000046001

TECTOARTE TECTOS FALSOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 629/
960117; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20011217.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vito-
rino. 1000046006

JOÃO MANUEL DINIS JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9360/
920406; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/20011217.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e correspondente à soma de duas quotas iguais de valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

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

Esta certidão está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vito-
rino. 1000046008

DOCAL � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 518/
930702; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20011217.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada sócio.

O texto completo e actualizado, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vito-
rino. 1000046009

SOEIRICONTA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 652/
960130; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20011217.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já deposi-
tado nos termos legais, é de 5000 euros e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma no valor de 3000 euros, pertencente ao sócio
António Gonçalves Soeiro: uma no valor de 1500 euros, pertencen-
te ao sócio José António da Silva Soeiro, e uma no valor de 500 eu-
ros, pertencente ao sócio Abel Severiano da Silva Gil Louro.

O texto completo e actualizado, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vito-
rino. 1000046010

PINA & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1189/
691027; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20011217.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já depo-
sitado nos termos legais, é de 5000 euros e corresponde à soma
de duas quotas, uma do sócio Luís Salgueiro Jorge, de 3004,80 eu-
ros, e outra da sócia Maria Luísa Ferreira da Fonseca Jorge, de
1995,20 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vito-
rino. 1000046011

DESIGN EM SI � LUÍS MARTINS � ATELIER
DE PROJECTOS DE EQUIPAMENTOS E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 041;
identificação de pessoa colectiva n.º 974218162; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 29/20011217.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 130 � 6 de Junho de 2002 11 890-(81)

Certifico que pela acta n.º 6, de 20 de Agosto de 2001, foi aumen-
tado o capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo sido alterado o
artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte redacção:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$ em dinheiro, subscrito por ambos

os sócios em partes iguais, pelo que passa para 1 002 410$, redeno-
minado para 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Luís Martins Fernandes de Almeida, 2500 euros, e
2) Maria da Conceição Ribeiro Moreira de Almeida, 2500 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçal-
ves. 1000046012

AURELIANO S. DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7883; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502392231; inscrição n.º 3; número
e data da apresentação: 24/20011217.

Certifico que pela acta n.º 14, de 3 de Dezembro de 2001, foi au-
mentado o capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo sido alterado
o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte redacção:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$ em dinheiro, subscrito por to-

dos os sócios, sendo 331 325$50, pelo sócio Aureliano Sebastião
Duarte; 150 602$50, pelo sócio António José Lopes Duarte;
60 241$, pela sócia Áurea Cristina Lopes Duarte Bargado, e 60 241$,
pelo sócio António Luciano Pires Raso Bargado, pelo que passa para
1 002 410$, redenominado para 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Aureliano Sebastião Duarte, 2750 euros;
2) António José Lopes Duarte, 1250 euros;
3) Áurea Cristina Lopes Duarte Bargado, 500 euros, e
4) António Luciano Pires Raso Bargado, 500 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçal-
ves. 1000046013

J. MORGADO � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 637;
identificação de pessoa colectiva n.º 973456655; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 23/20011217.

Certifico que pela acta n.º 7, de 30 de Novembro de 2001, foi
aumentado o capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, tendo sido
alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 2410$ em dinheiro, subscrito por ambos

os sócios em partes iguais, pelo que passa para 1 002 410$, redeno-
minado para 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) João Morgado da Silva, 2500 euros, e
2) Maria José Salgueiro da Silva, 2500 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçal-
ves. 1000046014

VENÂNCIO GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 101;
identificação de pessoa colectiva n.º 505797020; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 22/20011217.

Certifico que, por escritura de 7 de Novembro de 2001, exarada a
fls. 131 e 131 v.º do livro n.º 300-H do Cartório Notarial de Queluz,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Venâncio Gonçalves, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua das Oliveiras, lote 36, 3.º, direito, Fanqueiro,
freguesia e concelho de Loures.

2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
produtos hortícolas.

3.º

O capital é de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro, e
corresponde a uma quota do mesmo valor, pertencente ao sócio
Venâncio José da Silva Contente Gonçalves.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do único sócio, Venân-
cio José da Silva Contente Gonçalves.

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

Esta certidão está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçal-
ves. 1000046015

ABEL & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6508; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501951270; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
of. 19 e 20/20011217.

Certifico que, por escritura de 7 de Dezembro de 2001, exarada
de fl. 81 a fl. 82 v.º do livro n.º 164-F do Cartório Notarial de Alen-
quer, foi aumentado o capital de 400 000$ para 3 007 230$, tendo
sido alterados os artigos 3.º e 4.º, n.º 1, do contrato social, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma das duas quotas dos sócios, do
seguinte modo: Abel Hermínio Sampaio Correia, uma quota de
9000 euros, e Isolina do Nascimento Ferreira Leiroz, uma quota de
6000 euros.

4.º

1 � Fica nomeado gerente o sócio Abel Hermínio Sampaio Cor-
reia.

Mais certifica que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação da gerência.
Gerente: Sancho da Conceição Ramos.
Causa: renúncia.
Data: 7 de Dezembro de 2001.

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

Esta certidão está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçal-
ves. 1000046016

PRAZERES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7405; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502225300; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 42/20011217.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, que passa a ter
a seguinte redacção:

6 � Apresentação n.º 42/20011217.
Artigo alterado: 3.º
Facto: alteração parcial do contrato com redenominação.
Capital: reforçado com a quantia de 602 410$, por incorporação

de suprimentos por ambos os sócios e em partes iguais, pelo que
passa para 1 002 410$, redenominado para 5000 euros.
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Sócios e quotas:
1) Ramiro Manuel Pereira Catarino, e 2) Hernâni Pereira Cata-

rino, 2500 euros cada um.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Isabel Paula.
1000046017

FUTURSAT � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE SERVIÇOS DE SATÉLITE E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 099;
identificação de pessoa colectiva n.º 504291610; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 36/20011217.

Certifico que foi alterado o artigo do contrato que passa a ter a
seguinte redacção:

3 � Apresentação n.º 36/20011217.
Facto: alteração parcial do contrato com redenominação.
Artigo alterado: 4.º
Capital: reforçado com 12 050$, por incorporação de reservas,

pelo que passa para 5 012 050$, redenominado em 25 000 euros.
Sócios e quotas: 1) Luís Miguel Francisco de Almeida, e 2) Mavilde

Felicidade Francisco Cardona Almeida, 12 500 euros cada um.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Isabel Paula.
1000046018

ELECTRO � SILVA MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 070;
identificação de pessoa colectiva n.º 503698978; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 86/20011217.

Certifico que pela acta n.º 6, de 8 de Dezembro de 2001, foi
aumentado o capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo sido
alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com a quantia de 602 410$ em dinheiro, subs-

crito pelos sócios Manuel da Silva Marques, com 481 928$, e Judite
Martins de Almeida Marques, com 120 482$, pelo que passa para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Manuel da Silva Marques, 4000 euros;
2) Judite Martins de Almeida Marques, 1000 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Manuela Saraiva.
1000046019

JOSÉ AMÉRICO CRISÓSTOMO � MÓVEIS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4034; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501180575; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 88/20011217.

Certifico que pela acta n.º 19, de 28 de Novembro de 2001, foi
aumentado o capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, tendo sido
alterado o artigo 2.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º
Capital: reforçado com a quantia de 2410$ em dinheiro, subscrito

pelos sócios José Américo da Cunha Crisóstomo, com 1928$, e Ma-

nuela da Piedade Batista Crisóstomo, com 482$, pelo que passa para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) José Américo da Cunha Crisóstomo, 4000 euros;
2) Manuela da Piedade Batista, 1000 euros.

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

Esta certidão está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria Manuela Saraiva.
1000046020

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE VIALONGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 763;
identificação de pessoa colectiva n.º 503347361; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 81/20011217.

Certifico que foi aumentado o capital social de 600 000$ para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros e alterado o artigo 3.º do
contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e é formado por três quotas, sendo duas do valor nominal de
1666,67 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Francisco Ma-
nuel da Silva e António Augusto Mendes, e uma do valor nomi-
nal de 1666,66 euros, pertencente ao sócio Arlindo Jorge Duarte.

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

Esta certidão está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria de Oliveira Rosa Varela. 1000046021

ARRIFANA & VINAGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1148/
690707; identificação de pessoa colectiva n.º 500030987; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/20011217.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integramente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de 4501,20 eu-
ros, e outra, da sócia Maria Alice Martins Ferreira, de 498,80 euros.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Esta certidão está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vito-
rino. 1000046022

ANAMÁTICA � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 270/
961107; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20011217.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas dos só-
cios: uma quota no valor nominal de 2500 euros, pertencente a Rui
Manuel de Oliveira Loureiro, e uma quota no valor nominal de
2500 euros, pertencente a Ana Paula Viana da Cunha Loureiro.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Esta certidão está conforme o original.

16 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vito-
rino. 1000046023
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SOCIEDADE DE EMPREITADAS E TRABALHOS
HIDRÁULICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4949; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500257760; averbamento n.º 9 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 63/20011217.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Francisco António Manuel Pedroso Belard Lebre de

Vasconcelos Mello, ou Francisco de Vasconcelos Mello.
Causa: renúncia.
Data: 30 de Novembro de 2001.

Esta certidão está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria de Oliveira Rosa Varela. 1000046024

GRAÇA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 787;
identificação de pessoa colectiva n.º 503898678; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 45/20011217.

Certifico que foi alterado o artigo do contrato que passa a ter a
seguinte redacção:

2 � Apresentação n.º 45/20011217.
Facto: alteração parcial do contrato com redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, por incorporação de suprimen-

tos por ambos os sócios e em partes iguais, pelo que passa para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas: 1) Rogério Pereira Catarino, e 2) Alda da Graça
Gonçalves Pereira, 2500 euros cada um.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Isabel Paula.
1000046025

AUTOMÓVEIS DE ALUGUER CENTRAL TOJALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1010; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500590338; inscrição n.º 6; número
e data da apresentação: 44/20011217.

Certifico que foi alterado o artigo do contrato que passa a ter a
seguinte redacção:

6 � Apresentação n.º 44/20011217.
Facto: alteração parcial do contrato com redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, por incorporação de suprimen-

tos por ambos os sócios e em partes iguais, pelo que passa para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas: 1) Célia Maria Negreira de Assunção Silva, e
2) João Maria da Silva, 2500 euros cada um.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Isabel Paula.
1000046026

JOIAMONTRA � EQUIPAMENTO E DECORAÇÃO
DE OURIVESARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7056; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502114606; inscrição n.º 9; número
e data da apresentação: 75/20011217.

Certifico que por escritura de 15 de Novembro de 2001, exarada
de fl. 11 a fl. 13 do livro n.º 317-G do 10.º Cartório Notarial de

Lisboa, foi aumentado o capital social de 15 000 000$ para
20 048 200$ e redenominado em 100 000 euros e alterado o ar-
tigo 3.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 100 000 euros, que, após a taxa de conver-
são, corresponde a  20 048 200$, e corresponde à soma de três quo-
tas: uma do valor nominal de 67 500 euros, pertencente ao sócio
João Pedro Pinto da Silva; outra do valor nominal de 25 000 euros,
pertencente à sócia Maria Madalena Marques Pereira da Silva, e outra
do valor nominal de 7500 euros, pertencente à sócia Alice Marques
Pereira.

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

Esta certidão está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria de Oliveira Rosa Varela. 1000046027

ASTECNICA � SERVIÇOS TÉCNICOS
DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11 273/
940728; identificação de pessoa colectiva n.º 503256978; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 119/20011217.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está inteiramente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a cada sócio.

O texto completo e actualizado, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Aldina Martins Vito-
rino. 1000046028

MUHAMMAD IMTIAZ CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 075;
identificação de pessoa colectiva n.º 505918455; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 150/20011220.

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2001, exarada
a fl. 109 do livro n.º 58 do Cartório do Centro de Formalidades das
Empresas, foi efectuado o seguinte acto de registo:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Muhammad Imtiaz Construção
Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Dezembro, 8,
4.º, frente, freguesia de Sacavém, concelho de Loures.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesma concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil,
alvenarias, rebocos e assentamentos de cantarias, revestimentos
cerâmicos e de materiais pétreos.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Eugénia Maria da Silva
Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000052702

LOURINHÃ

CASA LIBELA � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 471;
identificação de pessoa colectiva n.º 502349271; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 47/20011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, após o reforço da quantia de
602 410$00, realizado em dinheiro, subscrito em partes iguais por
ambos os sócios, Leonel Custódio dos Santos e Florbela Maria da
Conceição Fernandes dos Santos, tendo de seguida sido feita a rede-
nominação para euros e alterado o contrato quanto ao artigo 5.º, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000047070

VALENTE & QUINTANS � PAPELARIA ABC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 288;
identificação de pessoa colectiva n.º 501543996; averbamento n.º 1 à
inscrição E-4, averbamento n.º 2 à inscrição E-1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 18, 19 e 20/20011228.

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

a) Cessação de funções de gerente de João Manuel Boto e Sousa
Quintans.

Data: 26 de Setembro de 2001.
Causa: renúncia.
b) Deslocação da sede, tendo, em consequência, alterado o ar-

tigo 2.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sua sede e estabelecimento é no Centro Comercial Rossio,
loja 15, na vila, freguesia e concelho da Lourinhã.

c) Aumento de capital de 800 000$ para 1 002 410$, após o re-
forço da quantia de 202 410$, subscrito em dinheiro por ambos os
sócios: Maria Teresa Lereno Monteiro Valente Quintans, com a quan-
tia de 101 205$, e João Manuel Boto e Sousa Quintans, com as quan-
tias de 37 951$ e 63 254$, tendo de seguida sido feita a redenomi-

nação para euros e alterado o artigo 5.º do contrato, que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Maria Teresa Lereno Monteiro Va-
lente Quintans; outra no valor nominal de 937 euros e 50 cêntimos
e outra no valor nominal de 1562 euros e 50 cêntimos, pertencen-
tes ao sócio João Manuel Boto e Sousa Quintans.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046911

JOVITA FORNECEDOR E CONSTRUTOR CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 418;
identificação de pessoa colectiva n.º 502205520; averbamento n.º 2 à
inscrição E-1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 41 e
42/20011228.

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

a) Deslocação da sede, tendo, em consequência, sido alterado o
artigo 1.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Jovita Fornecedor e Cons-
trutor Civil, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida da Liberdade, 153,
lugar de Cabeça Gorda, freguesia da Marteleira, concelho da Lourinhã.

b) Aumento de capital de 600 000$ para 1 002 410$, após o re-
forço da quantia de 402 410$, subscrito em dinheiro pelos sócios:
José Joaquim Marquês, com a quantia de 268 273$, e Eulália do Nas-
cimento Santos Luís Marquês, com a quantia de 134 137$, tendo de
seguida sido feita a redenominação para euros e alterado o artigo 3.º
do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e representado por duas quotas, uma no valor nominal de
3333,33  euros, pertencente ao sócio José Joaquim Marquês, e outra
no valor nominal de 1666,67  euros, pertencente à sócia Eulália do
Nascimento Santos Luís Marquês.

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

 Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046910

ONDACONTA � CONTABILIDADE
E DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 804;
identificação de pessoa colectiva n.º 503723410; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 39/20011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, após o reforço da quantia de 602 410$,
realizado em dinheiro, subscrito em partes iguais pelas sócias,
Cristiana Germano Rodrigues dos Reis Garcia e Sandra Maria Pereira
Perluxo, tendo de seguida sido feita a redenominação para euros e
alterado o contrato quanto ao artigo 5.º, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
sócia.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046909

ANTUNES � PESCA MARÍTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 608;
identificação de pessoa colectiva n.º 502909978; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 35/20011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
450 000$ para 1 002 411$, após o reforço da quantia de 552 411$,
realizado em dinheiro, subscrito em partes iguais pelos sócios, Jorge
Manuel Antunes da Cruz, Floriano Antunes da Cruz e Idalina da
Conceição Antunes da Cruz Pereira, tendo de seguida sido feita a
redenominação para euros e alterado o contrato quanto ao artigo 3.º,
o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, já devida-
mente depositado na conta da sociedade, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de três quotas iguais de 1666 euros e 67 cêntimos,
uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046907

AUGUSTO CAROLO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 476;
identificação de pessoa colectiva n.º 502364602; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 32/20011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, após o reforço da quantia de 602 410$,
realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios Rogério Augusto de
Oliveira Carolo e João Mateus Franco, cada um com a quantia de
271 084$50, e Augusto Carolo, com a quantia de 60 241$, tendo de
seguida sido feita a redenominação para euros e alterado o contrato
quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das três quotas seguintes: uma no
valor de 2250 euros, pertencente ao sócio Rogério Augusto de Oli-
veira Carolo; uma igualmente de 2250 euros, pertencente ao sócio
João Mateus Franco, e, finalmente, uma de 500 euros, pertencente
ao sócio Augusto Carolo.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046905

LOURIJOVENS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 952;
identificação de pessoa colectiva n.º 504493701; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/20011228.

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

a) Deslocação de sede, tendo, em consequência, alterado o ar-
tigo 2.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Rua da Palmeira, 4, lugar de Serra do Calvo, fre-
guesia e concelho da Lourinhã.

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

 Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046903

GESSICAL � COMÉRCIO POR GROSSO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 662;
identificação de pessoa colectiva n.º 503140120; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 26/20011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
1 000 000$ para 1 002 410$, após o reforço da quantia de 2410$,
realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios Dinis Jorge Carvalho
da Fonseca com a quantia de 602$50, Raimundo Jorge da Fonseca,
com a quantia de 1205$, e José Henrique de Carvalho Fonseca, com
a quantia de 602$50, tendo de seguida sido feita a redenominação
para euros e alterado o contrato quanto ao artigo 5.º, o qual ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em três quotas com os
valores nominais, respectivamente, de 2500 euros uma e de 1250 eu-
ros duas delas, pertencentes a quota de 2500 euros ao sócio Raimundo
Jorge da Fonseca e cada uma das referidas quotas de 1250 euros a
cada um dos restantes sócios, Dinis Jorge Carvalho da Fonseca e José
Henrique de Carvalho Fonseca.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046901

OLIVEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 62; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500391882; inscrição n.º 9; número
e data da apresentação: 24/20011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
500 000$ para 1 002 410$, após o reforço da quantia de 502 410$,
realizado em dinheiro, subscrito em partes iguais por ambos os só-
cios, tendo de seguida sido feita a redenominação para euros e alte-
rado o contrato quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 1250 euros,
pertencendo duas ao sócio Nuno Jorge Lopes Machado de Oliveira
Pina e duas ao sócio Luís Miguel Lopes Machado de Oliveira Pina.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046899

VETRADI � REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 947;
identificação de pessoa colectiva n.º 504399713; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 23/20011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
1 002 410$ para 5 012 050$, após o reforço da quantia de
4 009 640$, realizado e subscrito pelos sócios da seguinte forma:
Horácio Filomeno Fernandes dos Santos com as quantias de
1 470 420$ em reservas especiais e 1 135 846$ em dinheiro; Ger-
trudes dos Santos Mestre Santos com a quantia de 1 303 133$ em
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reservas especiais, e Arnaldo da Silva d�Oliveira Guimarães com a
quantia de 100 241$ em dinheiro, tendo de seguida sido feita a rede-
nominação para euros e alterado o contrato quanto aos artigos 3.º e
6.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrituração, é de 25 000 euros e
corresponde à soma de três quotas: uma de valor nominal de
15 000 euros, pertencente ao sócio Horácio Filomeno Fernandes dos
Santos; uma de valor nominal de 7500 euros, pertencente à sócia
Gertrudes dos Santos Mestre Santos, e outra de 2500 euros, perten-
cente ao sócio Arnaldo da Silva d�Oliveira Guimarães.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 150 000 euros.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046896

CONSTRUÇÕES LUÍS JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 737;
identificação de pessoa colectiva n.º 503535540; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 14/20011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, após o reforço da quantia de 602 410$,
realizado em dinheiro, subscrito em partes iguais por ambos os só-
cios, Luís Manuel da Cruz Pereira e Maria da Piedade Ferreira Perei-
ra, tendo de seguida sido feita a redenominação para euros e altera-
do o contrato quanto ao artigo 5.º, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro, já devidamente depositado na conta bancária da sociedade, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada
sócio.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046893

LOURIVENDAS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 931;
identificação de pessoa colectiva n.º 504237810; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 6/20011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, após o reforço da quantia de 602 410$,
realizado em dinheiro, subscrito em partes iguais por ambos os só-
cios, tendo de seguida sido feita a redenominação para euros e alte-
rado o contrato quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor no-
minal de 2500 euros cada uma e uma de cada um dos sócios, Ale-
xandre Rafael da Silva Pereira e Ana Cristina da Piedade Dias Pereira.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046892

TÁXIS RABINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 22; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500561303; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 29/20011227.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
800 000$ para 1 002 410$, após o reforço da quantia de 202 410$,
realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios António do Nascimen-
to Rego, com a quantia de 177 109$, e Anabela da Conceição Ro-
drigues dos Reis, com a quantia de 25 301$, tendo de seguida sido
feita a redenominação para euros e alterado o contrato quanto ao
artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma pertencen-
te a António do Nascimento Rego dos Reis, no valor nominal de
4375 euros, e outra pertencente a Anabela da Conceição Rodrigues
do Reis, no valor nominal de 625 euros.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046889

NATINHAS DO CÉU, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 725;
identificação de pessoa colectiva n.º 503474312; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 24/20011227.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, após o reforço da quantia de 602 410$,
realizado em dinheiro, subscrito em partes iguais por ambos os só-
cios, José Jerónimo Perleques Carreiras e Teresa Paula da Silva Ra-
mos, tendo de seguida sido feita a redenominação para euros e alte-
rado o contrato quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

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

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046887

FERREIRA, SIMÕES & PEREIRA � CUIDADOS
DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 778;
identificação de pessoa colectiva n.º 503663425; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 22/20011226.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, após o reforço da quantia de 602 410$,
realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na seguinte proporção:
Armando Alexandre Pereira com a quantia de 201 054$34; Paulo
Jorge Lúcio Ferreira com a quantia de 201 054$34, e Helder Abel
Gomes Cardoso Simões da Silva com a quantia de 200 301$32, ten-
do de seguida sido feita a redenominação para euros e alterado o
contrato quanto ao artigo 4.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em numerá-
rio, é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas, duas de
1668 euros e 75 cêntimos, pertencentes aos sócios Armando Ale-
xandre Pereira e Paulo Jorge Lúcio Ferreira, e uma de 1662 euros e
50 cêntimos, pertencente ao sócio Helder Abel Gomes Cardoso Si-
mões da Silva.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046882

RF. P. CIMENTOS � TRANSPORTE
E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS

DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 709;
identificação de pessoa colectiva n.º 503381616; averbamento n.º 1
à inscrição E-4 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações:
18 e 19/20011226.

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

a) Deslocação da sede, tendo, em consequência, sido alterado o
artigo 2.º do contrato, que ficou com a seguinte redacção:

2.º

A sede da sociedade é na Avenida do Araújo, 120, no lugar e fre-
guesia da Marteleira, concelho da Lourinhã.

b) Aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$, após o
reforço da quantia de 602 410$, subscrito em dinheiro, em partes
iguais, por ambos os sócios, João Paulo Fernandes Alfaiate e Ana
Paula Ferreira Fragata, tendo de seguida sido feita a redenominação
para euros e alterado o artigo 5.º do contrato, que ficou com a se-
guinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada uma,
pertencentes uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046880

JOÃO ROLIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 423;
identificação de pessoa colectiva n.º 502222204; inscrição n.º 9; nú-
mero e data da apresentação: 1/20011128.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
1 000 000$ para 1 002 410$, após o reforço da quantia de 2410$,
por incorporação de reservas, subscrito pelo sócio João António
Mateus Rolim, com a quantia de 2169$, e pela sócia Joana Sarreira
Rolim, com a quantia de 241$, tendo de seguida sido feita a redeno-
minação para euros e alterado o contrato quanto ao artigo 5.º, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro e nos demais bens e valores constantes da escrituração, e
correspondente à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio João António Mateus Rolim, e
outra no valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Joana
Sarreira Rolim.

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046878

PEEHR � PRODUTORA DE ENERGIA ELÉCTRICA
POR HIDRO-REACÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 890;
identificação de pessoa colectiva n.º 504097539; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 2/20020104.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 2 004 820$, após o reforço da quantia de 1 604 820$,
realizado em dinheiro e subscrito pelo seu único sócio, tendo de
seguida sido feita a redenominaçao para euros e alterado o contrato
quanto aos artigos 2.º, n.º 1, e 3.º, os quais ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a produção de energia eléctrica
por hidro-reacção e aproveitamento de energia eólica para produ-
ção de energia eléctrica; fabricação de turbinas tipo hidro-reactor e
actividades de engenharia associadas com a montagem e instalação
de centrais de produção de energia eléctrica por hidro-reacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por uma quota no valor nominal de
10 000 euros, pertencente ao sócio, António José Arsénio dos San-
tos Costa.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046875

CONSTRUÇÕES DO ROSSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 250;
identificação de pessoa colectiva n.º 501295682; inscrição n.º 13; nú-
mero e data da apresentação: 4/20020104.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
10 000 000$ para 10 200 524$16, após o reforço da quantia de
200 524$16, realizado em dinheiro, subscrito pelas sócias da seguin-
te forma: Sandra Querido da Silva Antunes Mota, casada com Carlos
Jorge Paulo Mota na comunhão de adquiridos; Fernanda Maria Que-
rido da Silva Antunes, com a quantia de 171$72, e Catarina Querido
da Silva Matias Antunes, com a quantia de 100 174$72, tendo de
seguida sido feita a redenominação para euros e alterado o contrato
quanto ao artigo 5.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrituração, é de 50 880 euros e
corresponde à soma de quatro quotas: duas no valor nominal de
16 960 euros, pertencendo cada uma a cada uma das sócias Catarina
Querido da Silva Antunes e Fernanda Maria Querido da Silva Antu-
nes, e uma de valor nominal de 16 460 euros e 33 cêntimos e outra
de valor nominal de 499 euros e 67 cêntimos, pertencentes à sócia
Sandra Querido da Silva Antunes Mota.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Iva Margari-
da Mota Rodrigues. 1000046873

AUTO CHIQUEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 465;
identificação de pessoa colectiva n.º 502333235; data da entrada:
20122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 14, de 29 de Março de 2001, e
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os demais documentos da prestação de contas respeitante ao ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 1000046245

TRANSPORTES HONORATO � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 860;
identificação de pessoa colectiva n.º 503957127; data da entrada:
21122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 6, de 31 de Março de 2001, e os
demais documentos da prestação de contas respeitante ao ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 1000046243

ANTUNES � PESCA MARÍTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 608;
identificação de pessoa colectiva n.º 502909978; data da entrada:
28122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 10, de 31 de Março de 2001, e
os demais documentos da prestação de contas respeitantes ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 1000046240

MAQUIMARTINS � PRODUÇÃO AGRÍCOLA
E ALUGUER DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1009;
identificação de pessoa colectiva n.º 504351117; data da entrada:
04122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 3, de 21 de Março de 2001, e os
demais documentos da prestação de contas respeitantes ao ano de
exercício de 2000.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 1000046239

LOURISUMOS � COMÉRCIO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 605;
identificação de pessoa colectiva n.º 502909986; data da entrada:
19122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 13, de 30 de Março de 2001, e
os demais documentos da prestação de contas respeitantes ao ano
de exercício de 2000.

Está conforme o original.

1 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Olga Maria Cabral
Matias. 1000047243

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

PEDRO & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 43; identificação de pessoa colectiva n.º 501242872; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 2/020221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, com redominação
do capital em euros, e alterado o pacto social quanto ao artigo 3.º,
o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, entrado na caixa social, e representado por duas quotas iguais
de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cidália da
Conceição Henriques Pais dos Santos. 1000046549

PAULO & JOÃO VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 196; identificação de pessoa colectiva n.º 503244880; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/020221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 5000 euros, com redominação do
capital em euros, e alterado o pacto social quanto ao artigo 3.º, o
qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cidália da
Conceição Henriques Pais dos Santos. 1000046537

SOCIEDADE DE RAÇÕES CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço. Ma-
trícula n.º 77; identificação de pessoa colectiva n.º 502164689; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 3/020221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 400 000$ para 25 000 euros, com redominação
do capital em euros, e alterado o pacto social 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
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor de
12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cidália da
Conceição Henriques Pais dos Santos. 1000046535

TORRES VEDRAS

GINGEIRA FRUTAS � COMÉRCIO DE FRUTAS
E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2769; identificação de pessoa colectiva n.º 503970611; data de
entrada: 20011227.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas dos exercícios de 1999 e 2000.

18 de Fevereiro 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 1000046722
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COSTA, SOBRAL & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1609; identificação de pessoa colectiva n.º 502477989; data de
entrada: 20011122.

Certifico que ficaram depositados na pasta os documentos refe-
rentes à prestação de contas dos exercícios de 1999 e 2000.

6 de Fevereiro 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 1000043771

VILA FRANCA DE XIRA

ASAC � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1801/880719; identificação de pessoa colectiva
n.º 502014776.

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

17 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000054059

MAQUIAVELLIS � ENGENEERING-PROJECTOS
DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4478/990423; identificação de pessoa colectiva
n.º 504407139.

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

17 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000054058

VETEM PORTUGUESA � PRODUTOS VETERINÁRIOS
E ZOOTÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2415/920127; identificação de pessoa colectiva n.º 502690534.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas aos anos de 1997, 1998 e 2000.

28 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000054057

AQUAPOR � AQUÁRIOS E EQUIPAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1747/880211; identificação de pessoa colectiva n.º 501933727.

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

28 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000054056

PISO 2000 � PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4718/000120; identificação de pessoa colectiva n.º 504843125.

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

26 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000054055

CEREJO E ANDRÉ � COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1366/840726; identificação de pessoa colectiva n.º 501479767.

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

26 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000054054

ARTIJEITO � DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3108/940705; identificação de pessoa colectiva n.º 503239739.

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

26 de Abril de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000054053

JORGE NASCIMENTO � REPARAÇÃO
DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4296/981002; identificação de pessoa colectiva n.º 504246569.

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

28 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Alice da Concei-
ção da Costa Ferreira Lopes. 3000054052

PORTALEGRE
ARRONCHES

MONTE DA RABUGEM � TURISMO RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 70;
identificação de pessoa colectiva n.º 505902397; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 1/020221.

Certifico que entre Sónia Ferreira Garrancho e marido, Francisco
Manuel Ribeiro Fragata, casados na comunhão geral de bens, resi-
dentes em Hortas de Cima, Caixa Postal 13, Esperança, Arronches,
e Elias Parreiras Fragata, viúvo, residente na Rua Quatro, 4, 4.º,
esquerdo, Bairro das Pedralvas, Benfica, Lisboa, foi constituída a so-
ciedade comercial por quotas nos termos constantes dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Monte da Rabugem � Turismo
Rural, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Hortas de Cima, Caixa Pos-
tal 13, freguesia de Esperança, concelho de Arronches.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em turismo rural.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Sónia Ferreira Garran-
cho, e duas iguais do valor nominal de 1500 euros cada uma e uma
de cada um dos sócios Francisco Manuel Ribeiro Fragata e Elias
Parreiras Fragata.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000047177

AVIS

PAPELACO II AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Zona Industrial, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 59; identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 503168572; inscrição n.º 10; número e
data da apresentação: 1/25022002.

Certifico que, por escritura de aumento de capital e transfor-
mação de sociedade, lavrada em 14 de Fevereiro de 2002, de fl. 6 a
fl. 8 do livro n.º 288-M do 21.º Cartório Notarial de Lisboa, a
sociedade em epígrafe foi transformada em sociedade anónima,
conforme o texto seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação, duração e sede

1 � A sociedade, constituída sob a forma de sociedade anónima e
por tempo indeterminado, é denominada Papelaco II Agro-Pecuá-
ria, S. A., e tem a sede social na Zona Industrial, freguesia e conce-
lho de Avis.

2 � O conselho de administração poderá mudar a sede da socie-
dade e criar, transferir ou encerrar outros estabelecimentos, sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação so-
cial, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a exploração das actividades agro-
-pecuária, florestal e cinegética.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 3.º

Capital social, sua representação
e participações sociais

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e
realizado.

2 � O capital social está dividido em 10 000 acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma, podendo ser representado por títulos
de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 ou 10 000 acções, podendo os accionis-
tas exigir, a expensas suas, a sua divisão ou concentração.

3 � As acções são ao portador ou nominativas, registadas ou não,
podendo também assumir a forma meramente escritural, recíproca e
livremente convertíveis por iniciativa dos respectivos titulares, que
suportarão os custos inerentes.

4 � Os títulos representativos das acções, quer provisórios quer
definitivos, serão sempre assinados por dois administradores, ou por
um administrador e um procurador com poderes especiais para o acto,
podendo, contudo, as assinaturas ser apostas por meio de chancela
por eles autorizada.

5 � A sociedade poderá participar noutras sociedades de respon-
sabilidade limitada ou ilimitada, de objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas, consórcios, associações em participação e
semelhantes.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 4.º

Constituição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que até
cinco dias antes do designado para a reunião da assembleia geral
tenham pelo menos 100 acções averbadas em seu nome no compe-
tente livro de registo da sociedade ou depositadas na sede da socie-
dade ou em qualquer instituição bancária.

2 � Os accionistas titulares de um número de acções inferior a
100 poderão agrupar-se de forma a completar esse número ou nú-
mero superior, fazendo-se então representar por qualquer um dos
agrupados, o que deverá ser comunicado ao presidente da mesa da
assembleia geral, por meio de carta, até à véspera do dia em que a
assembleia geral houver de reunir-se.

3 � Poderão assistir às reuniões da assembleia geral e intervir,
sem direito a voto, na discussão de todos os assuntos que aí forem
tratados os membros do conselho de administração, o fiscal único e
os membros da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Representação

1 � Qualquer accionista que seja pessoa singular poderá fazer-se
representar pelo seu cônjuge, ascendente ou descendente, por um
membro da administração ou por outro accionista, bastando que a
procuração conste de simples carta, assinada pelo accionista, diri-
gida ao presidente da mesa da assembleia geral, ou de instrumento
notarial, devendo aquela ou este ser entregue na sede social até à
hora em que a assembleia geral houver de reunir-se.

2 � A representação das pessoas colectivas, para efeitos de par-
ticipação na assembleia geral e de exercício de funções nos órgãos
sociais, poderá ser feita por qualquer pessoa e será comunicada ao
presidente da mesa da assembleia geral por simples carta, emanada
do órgão competente da pessoa colectiva representada.

 ARTIGO 6.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, que poderão não ser accionistas, todos eleitos trie-
nalmente, sendo sempre permitida a reeleição.

ARTIGO 7.º

Funcionamento

A assembleia geral poderá deliberar validamente, em primeira
convocação, logo que estejam presentes ou representados accionis-
tas titulares de pelo menos metade do capital social, e, em segunda
convocação, qualquer que seja o seu número.

ARTIGO 8.º

Derrogação de preceitos dispositivos

Por meio de deliberação dos sócios, podem ser derrogados os pre-
ceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 9.º

Composição, eleição e caução

1 � A condução dos negócios sociais será exercida por um con-
selho de administração, composto por três, cinco ou sete membros,
eleitos pela assembleia geral por um período de três anos e que po-
derão ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � Na falta de designação pela assembleia geral, o conselho de
administração escolherá o seu presidente, podendo substituí-lo a todo
o tempo.
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3 � Os administradores prestarão individualmente caução, por
qualquer forma admitida na lei e pelo montante mínimo por ela
exigido, excepto se tal for dispensado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Competência

Ao conselho de administração compete especialmente:
a) Gerir os negócios e praticar todos os actos e operações inseri-

dos no objecto social que não caibam na competência atribuída a
outros órgãos da sociedade;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos
e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem;

c) Adquirir, alienar ou onerar bens e direitos móveis e imóveis;
d) Decidir sobre a participação no capital social de outras socie-

dades;
e) Emitir obrigações;
f) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamentos e rea-

lizar outras operações de crédito que não sejam vedadas pela lei;
g) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade

e as normas de funcionamento interno, designadamente sobre os
empregados e sua remuneração;

h) Constituir procuradores para a prática de determinados actos
ou categorias de actos;

i) Designar e instruir o representante da sociedade às assembleias
gerais das sociedades participadas;

j) Designar um secretário da sociedade e o respectivo suplente;
k) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por

lei, pelos presentes estatutos ou pela assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Delegação de poderes

1 � O conselho de administração, através de simples acta, pode-
rá delegar a gestão corrente da sociedade num ou mais administrado-
res ou numa comissão executiva composta por um número ímpar de
membros.

2 � A delegação prevista no número anterior não poderá abran-
ger as matérias constantes das alíneas a) a d), f), l) e m) do ar-
tigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração deve reunir ordinariamente pelo
menos uma vez em cada três meses, podendo, no entanto, fixar outra
periodicidade para as suas reuniões ordinárias, e reunirá extraordina-
riamente sempre que for convocado pelo presidente ou por dois
administradores.

2 � São permitidos os votos por correspondência e a repre-
sentação de administradores por outros administradores, devendo
esta ser conferida por meio de carta dirigida ao presidente do
conselho.

3 � O conselho de administração não pode reunir sem que esteja
presente ou representada a maioria dos seus membros em exercício,
salvo se, com os votos por correspondência dos membros ausentes,
os votos dos presentes ou representados constituírem um número
pelo menos igual à maioria.

4 � As deliberações do conselho de administração constarão sem-
pre de acta e serão tomadas por maioria, tendo o presidente, ou quem
legalmente o substitua, voto de qualidade em caso de empate.

ARTIGO 13.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador-delegado, no âmbito da

respectiva delegação de poderes;
c) Pela ou pelas assinaturas de procuradores, constituídos nos ter-

mos, condições e limites dos poderes a cada um conferidos.
2 � Em assuntos de mero expediente, que não sejam fonte de

obrigações para a sociedade, basta a assinatura de um administra-
dor.

3 � O conselho de administração pode, nos termos legais, deli-
berar que certos documentos da sociedade sejam assinados por pro-
cessos mecânicos ou chancela.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 14.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fis-
cal único e um suplente, que serão ambos revisores oficiais de con-
tas ou sociedades de revisores oficiais de contas, e que não serão
accionistas da sociedade.

2 � A assembleia geral designará trienalmente o fiscal único e o
respectivo suplente, podendo estes ser reeleitos uma ou mais vezes.

SECÇÃO IV

Secretário da sociedade

ARTIGO 15.º

Secretário da sociedade

Por deliberação do conselho de administração, poderá ser desig-
nado um secretário da sociedade e um suplente, que terão as compe-
tências estabelecidas na lei, e cujos mandatos coincidirão com o
mandato do conselho de administração que os designar, podendo esses
mandatos ser renovados uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

ARTIGO 19.º

Dissolução da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais ou median-
te deliberação tomada em assembleia geral pela maioria absoluta do
capital social.

2 � Dissolvendo-se a sociedade, a liquidação e partilha do patri-
mónio social serão efectuadas, segundo as disposições legais aplicáveis,
pelos liquidatários, assumindo essa qualidade os administradores em exer-
cício à data da dissolução, salvo se a assembleia geral eleger outros.

Mais certifico que foram nomeados administradores da referida
sociedade:

Presidente, Idalina da Ascenção Ciriaco Carrilho Reigone Abade,
divorciada, Rua do Visconde Moreira Rey, 18, Linda-a-Pastora;
vogais: Susana Godinho Palma, solteira, maior, e João Gualter da
Silva Matias Duarte Viana, casado, Rua do Visconde Moreira Rey,
18, Linda-a-Pastora.

Fiscal único: efectivo, Mariquito Correia & Associados, sociedade
de revisores oficiais de contas com o n.º 31, representada pelo
Dr. António Francisco Escarameia Mariquito, casado, revisor ofi-
cial de contas n.º 150; suplente, Dr. José Martins Correia, divor-
ciado, revisor oficial de contas n.º 203, todos com sede e domicílio
na Rua do Visconde Moreira Rey, 14, Linda-a-Pastora.

Prazo: triénio de 2002-2004.

26 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, em substituição legal do
Conservador, Simão Rebocho Velez. 1000046241

CRATO

CASA AGRÍCOLA ROSADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 86; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/010502.

Certifico que António Maria Maroco, casado com Rosa Maria da
Conceição Bento Rosado na comunhão de adquiridos, residente na
Rua de António José de Almeida, 8, Crato, José Manuel Maroco Ro-
sado, casado com Antónia Maroco Barbas Rosado na comunhão ge-
ral, residente na Rua de D. Sancho II, Crato, e António Manuel
Grincho Ribeiro, casado com Maria José da Conceição Rosado
Grincho Ribeiro na comunhão geral, residente na Avenida Quinta
Grande, 28, 8-D, Alfragide, Amadora, constituíram a sociedade em
epígrafe, que se rege pelas cláusulas dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Casa Agrícola Rosado,
L.da, e tem a sua sede na Herdade da Zambujeira, freguesia de Crato
e Mártires, concelho do Crato.
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2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação
no território nacional.

2.º

O objecto social consiste nas actividades de pecuária e agricultura.

3.º

O capital social é de 6000 euros, dividido em três quotas de
2000 euros cada, uma de cada sócio.

1) A entrada do sócio António Maria Maroco Rosado realiza-se
com os bens identificados no documento complementar, elaborado
nos termos do n.º 1 do artigo 64.º do Código do Notariado, que faz
parte integrante desta escritura, e que se transfere para a sociedade,
no valor de 235 883 euros e 81 cêntimos, ficando o sócio com o
direito a receber a diferença de 233 883 euros e 81 cêntimos, sem
juros, no prazo de três meses a contar desta data.

2) A quota do sócio José Manuel Maroco Rosado realiza-se com a
transferência para a sociedade dos bens identificados no documento
complementar, elaborado nos termos do n.º 1 do artigo 64.º do Código
do Notariado, que faz parte integrante desta escritura; os referidos bens
transferem-se para a sociedade no valor de 13 144 euros e 2 cêntimos,
ficando o sócio com o direito de receber a diferença de 11 144 euros e
2 cêntimos, sem juros, no prazo de três meses, a contar desta data.

3) A quota do sócio António Manuel Grincho Ribeiro realiza-se
com a transferência para a sociedade dos bens identificados no do-
cumento complementar, elaborado nos termos do n.º 1 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que faz parte integrante desta escritura; os
referidos bens transferem-se para a sociedade no valor de 13 144 eu-
ros e 2 cêntimos, ficando o sócio com o direito a receber a diferen-
ça de 11 144 euros e 2 cêntimos, sem juros, no prazo de três meses
a contar desta data.

4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo dos três sócios, desde já no-
meados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de três
gerentes.

3 � Contudo, para actos de mero expediente bastará a assinatura
de um único gerente.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; a cessão a estranhos de-
pende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo.

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quando
esta for objecto de arrolamento, arresto, penhora, incluída em mas-
sa falida ou insolvente, ou for cedida sem consentimento da socie-
dade.

7.º

A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos de
quaisquer contas em nome da sociedade para aquisição de mercado-
rias e bens do giro comercial e ainda para liquidação das despesas
com a constituição e registo, bem como, a partir desta data, a cele-
brar quaisquer negócios jurídicos, por conta da sociedade, no âmbito
do respectivo objecto.

8.º

No caso de morte ou interdição de qualquer dos sócios, os seus
herdeiros ou representantes legais nomearão um de entre eles que a
todos represente enquanto a quota se mantiver indivisa, devendo
aquela nomeação ser feita no prazo de 30 dias a contar do óbito ou
da interdição.

Conferida, está conforme.

A Segunda-Ajudante, Maria Ermelinda Gonçalves Monteiro dos
Santos. 1000046255

ELVAS

SAGRINATI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E COMÉRCIO NATIVIDADE & FILHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1160/
001211; identificação de pessoa colectiva n.º 504930613; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/20020218.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foi registado o seguinte acto:

Nomeação de administrador único: Cayetano Lopes Sanchez, ca-
sado, Plaza de las Américas, 4, Badajoz, Espanha.

Está conforme original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Conservadora, em substituição legal,
Carolina Maria Florêncio Aires. 1000046533

SOUSEL

AGRO-PECUÁRIA DO CHÃO DA RODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 63/291189;
identificação de pessoa colectiva n.º 502251638.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

Conferida, está conforme.

14 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
1000046531

PORTO
AMARANTE

S. E. E. C. � SOCIEDADE DE ESTUDOS
ECONÓMICOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, bloco 2,
rés-do-chão, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 594/
911022; identificação de pessoa colectiva n.º 502637196; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
011025.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 foi feito o
registo de deslocação de sede da sociedade em epígrafe para a Ave-
nida do 1.º de Maio, Edifício Carvalhido, 4.º piso, DD/DE, São Gon-
çalo, Amarante.

Conferida, está conforme o original.

14 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Cândida Maria Ramos
Cardoso Mesquita. 1000046000

BAIÃO

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES SILVA BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 172/960402;
identificação de pessoa colectiva n.º 503613096; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 1/020115.

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

Pela inscrição n.º 3 foi registado o aumento de capital, alteração
do contrato com redenominação, tendo, em consequência, sido al-
terado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito, é de 5000 eu-
ros, correspondente à soma de duas quotas, sendo uma no valor
nominal de 500 euros, pertencente à sócia Zulmira Silva Barbosa
Gomes, e uma no valor nominal de 4500 euros, pertencente ao só-
cio menor Daniel Joaquim Barbosa Gomes.

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

Conferi. Está conforme.

27 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ri-
beiro Ramalho. 1000046303
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BAILUZ � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 463/020129;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020129.

Certifico que entre António Manuel Monteiro de Oliveira, casado
com Maria Fernanda Soares Freitas Oliveira na comunhão de adqui-
ridos, e Maria Fernanda Soares Freitas Oliveira, casada com Antó-
nio Manuel Monteiro de Oliveira na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, da qual se publica o pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BAILUZ � Instalações Eléctri-
cas e Construções, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Lordelo, freguesia de Ancede,
concelho de Baião

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalações e reparações eléc-
tricas, construção e reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 3750 euros, pertencente ao sócio António Manuel Monteiro de
Oliveira, e outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia
Maria Fernanda Soares de Freitas Oliveira.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio António
Manuel Monteiro de Oliveira, desde já fica nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Conferi. Está conforme.

27 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ri-
beiro Ramalho. 1000046302

QUINTA DAS MARTIGAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA
E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 247/981223;
identificação de pessoa colectiva n.º 504301594; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 1/020129.

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

Pela inscrição n.º 4 foi registada a alteração do contrato, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 7.º do respectivo contrato,
o qual ficou com a seguinte redacção:

Designado também gerente Celestino Araújo Teixeira da Silva, em
12 de Novembro de 2001.

Forma de obrigar: suficiente a assinatura do gerente Celestino
Araújo Teixeira da Silva ou a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

Conferi. Está conforme.

27 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ri-
beiro Ramalho. 1000046299

C. S. M � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 199/970513;
identificação de pessoa colectiva n.º 503877964; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 5/020204.

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

Pela inscrição n.º 2 foi registado o aumento de capital, alteração
do contrato, com redenominaçao, tendo, em consequência, sido al-
terado o artigo 3.º do respectivo contrato, o qual ficou com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma com o va-
lor nominal de 17 500 euros, pertencente ao sócio Carlos da Silva
Moreira, e outra com o valor nominal de 7500 euros, pertencente à
sócia Maria Augusta Pereira Moreira.

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

Conferi. Está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ri-
beiro Ramalho. 1000046298

ALÍRIO MONTEIRO FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 465/020131;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/020131.

Certifico que Alírio Monteiro Fonseca, casado com Idalina Maria
Borges Pereira da Fonseca na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, da qual se publica o pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alírio Monteiro Fonseca, Unipessoal,
L.da, com sede no lugar do Freixieiro, freguesia de Campelo, conce-
lho de Baião.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fi-
liais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em demolição e terraplenagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade pertence ao sócio, que desde já é
nomeado gerente, ou a quaisquer outros gerentes que venham a ser
nomeados em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferi. Está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ri-
beiro Ramalho. 1000046480

FELGUEIRAS

SAVANA � CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 676/
880713; identificação de pessoa colectiva n.º 502008156; data da
apresentação: 231101.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano
de 2000 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 3000019478

GONDOMAR

MARTINS & RIO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 716/
20020118; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20020118.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Estatutos

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Martins & Rio � Sociedade Imobi-
liária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 �A sede social é na Rua Alto de Barreiros, 1065, freguesia de
Fânzeres, concelho de Gondomar.

2 � Por simples deliberação do administrador, poderá a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil; compra e
venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; arren-
damento e gestão de imóveis.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros e está dividido em 10 000 acções com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O capital poderá ser elevado até 250 000 euros, por uma ou
mais vezes, por deliberação do administrador, que fixará a forma e
as condições de subscrição.

3 � Poderá ser exigida a todos ou a alguns accionistas a obriga-
ção de efectuarem prestações acessórias, de acordo com as condi-
ções deliberadas em assembleia geral, até ao dobro das suas partici-
pações no capital social.

ARTIGO 5.º

As acções serão ao portador e poderão ser representadas por títu-
los de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

Os títulos são assinados pelo administrador, podendo a assinatura
ser de chancela.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir, nos termos da lei, acções próprias.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos ter-
mos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral, sob
proposta do administrador.

ARTIGO 8.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, um só administrador e
um fiscal único.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto e que, com a antecedência mínima de oito dias
sobre a data da respectiva reunião, tenham as acções depositadas
nos cofres da sociedade ou de instituição de crédito.

2 � O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição e que dê entrada na sociedade
pelo menos oito dias antes da data da realização da assembleia.

ARTIGO 10.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os ac-
cionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

ARTIGO 11.º

Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da assem-
bleia geral por outros accionistas ou pelo cônjuge, ascendentes, des-
cendentes maiores ou pelo administrador, mediante carta dirigida ao
presidente da mesa indicando o nome, domicílio do representante e
data de reunião.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação desde
que estejam presentes ou representados accionistas que representem
mais de 50 % do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente, coadjuvado por um secretário, eleito pelos accionistas ou
chamado a essa função no início da própria assembleia pelo presi-
dente, na falta daquele eleito.

2 � Compete ao presidente convocar assembleias gerais sempre
que a lei o determine ou o administrador ou o fiscal único entende-
rem conveniente, dirigi-las, dar posse ao administrador e ao fiscal
único e exercer as demais funções conferidas por lei e pelo presente
contrato.

2.1 � As formalidades da convocação são as previstas na lei.

ARTIGO 14.º

A administração da sociedade será exercida por um único admi-
nistrador.

ARTIGO 15.º

O administrador pode delegar num administrador-delegado a ges-
tão corrente da sociedade e a execução das suas resoluções.

ARTIGO 16.º

Compete ao administrador, sem prejuízo das demais atribuições
que lhe confere a lei e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e realizar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens ou direitos, móveis ou
imóveis, incluindo viaturas, acções, quotas e obrigações, bem como
tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios ou parte dos mesmos;

c) Contrair empréstimos ou outra modalidade de financiamento
nos mercados nacional ou estrangeiro e realizar operações de crédi-
to que não sejam vedadas por lei;

d) Deliberar sobre a participação da sociedade em outras pessoas
jurídicas;

e) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, confessar, desistir ou transigir em processo;

f) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da so-
ciedade e fixar-lhes as respectivas atribuições.

ARTIGO 17.º

A sociedade fica legalmente obrigada pela assinatura do adminis-
trador.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 130 � 6 de Junho de 2002 11 890-(95)

ARTIGO 18.º

Fica expressamente proibido ao administrador e mandatários even-
tualmente constituídos em sua substituição, nos termos do disposto
no artigo 16.º, supra, obrigar a sociedade em actos e contactos es-
tranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 19.º

A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único,
composto por um membro efectivo e um suplente, eleito em assem-
bleia geral, enquanto o capital social for inferior a 100 000 euros.

ARTIGO 20.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada em
assembleia geral.

ARTIGO 21.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

ARTIGO 22.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

Os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual, depois de
deduzida a percentagem para a formação da reserva legal, terão a
aplicação que a assembleia geral destinar.

Certifico ainda que foram designados para o quadriénio de 2001-
-2004 os seguintes membros dos órgãos sociais:

Administrador único, Joaquim Fernando Pereira Martins Ferreira,
casado.

Fiscal único: Santos Carvalho, Silva Costa & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas; suplente, António Augusto dos
Santos Carvalho, casado, revisor oficial de contas.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Ange-
lina Alves Moreira. 1000046584

MARIA DO CARMO SARAIVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 718/
20020130; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20020130.

Certifico que Maria do Carmo Tomé Saraiva Santiago constituiu
a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria do Carmo Saraiva, Uni-
pessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Poeta Zeca Afonso,
60, rés-do-chão, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto fabrico e comercialização de vestuá-
rio e têxteis lar.

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 à sócia
única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, confor-
me ela decidir.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000046578

ROCHA SEGURA � SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 720/
20020128; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20020128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rocha Segura � Segurança e
Vigilância, L.da

2 � Tem a sua sede na Travessa da Paz, 135 a 139, freguesia de
Baguim do Monte, concelho de Gondomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em segurança privada e vigilân-
cia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 100 000 euros, pertencente ao sócio José Miguel de Sousa
Alves, e outra do valor nominal de 25 000 euros, pertencente ao
sócio Joaquim Fernando da Rocha Carvalho.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

27 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000046575
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JAICARHUGO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 600/
20011025; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 28/
20020125.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção de edifícios. Compra e ven-
da de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Constru-
ção de edifícios para venda.

Está conforme.

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

18 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Ribeiro Teixeira de Moura. 1000046572

NEIVA & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 24 956/
810109; identificação de pessoa colectiva n.º 501126171; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 2 a 5/20011115.

Certifico que, por escritura de 12 de Abril de 2000, lavrada no
5.º Cartório Notarial do Porto, foram alterados os artigos 3.º, 4.º e
5.º da sociedade em epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma 36 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Rui Pedro Neiva da Fonseca, e uma de
4000 euros, pertencente à sócia Carla Cristina Rocha de Jesus Ama-
ral.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade fica afecta a um ou
mais gerentes, a designar em assembleia geral, ficando desde já de-
signados gerentes os sócios, Rui Pedro Neiva da Fonseca e Carla
Cristina Rocha de Jesus Amaral.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de qualquer um
dos gerentes.

Certifico ainda que José Fernando da Silva Fonseca e Maria de
Lurdes Araújo Neiva Fonseca cessaram funções de gerentes, por
renúncia datada de 2 de Abril de 2000.

Está conforme.

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

7 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 3000026720

TRANSPORTES ALMAFAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 11 860/
990910; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; núme-
ros e data das apresentações: 36 e 37/20011206.

Certifico que José Manuel Rosa dos Santos cessou funções de ge-
rente, por renúncia, em 15 de Junho de 2001, e foi designado geren-
te o sócio Manuel Lopes Alves.

Data da deliberação: 28 de Junho de 2001.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Maria José Moura.
1000047064

VASCONCELOS & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3265/
930512; identificação de pessoa colectiva n.º 502998288; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 38/20011207.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada uma das sócias, Arminda Ribeiro de Vasconcelos e
Maria Alzira Pinto Ribeiro Leitão.

Está conforme.

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

16 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000047060

VAGRÃO CIRCUNVALAÇÃO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 247/
980812; identificação de pessoa colectiva n.º 504253437; inscrição
n.º 8 e averbamento n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 4 a 11/20011206.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 2 000 000$ para 12 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
12 000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de
4000 euros a cada um dos sócios, José Carlos Fernandes Prezado,
Jaime Manuel Fernandes Prezado e Vitor Hugo da Silva Santos So-
ares.

Certifico ainda que Elísio Manuel Dias Ribeiro e Jaime Manuel
Fernandes Prezado cessaram funções de gerentes, por renúncia, da-
tada de 15 de Novembro de 2001.

Está conforme.

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

16 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000046890

FERREIRA MOREIRA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 44 470/
871202; identificação de pessoa colectiva n.º 501903976; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 33/20011207.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 1 500 000$ para 7500 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º
e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7500 euros e está
dividido em três quotas, uma de 3750 euros, que pertence ao sócio
José Maria Ferreira Moreira, e duas de 1875 euros cada, que perten-
cem uma a cada uma das sócias Maria Isabel Cavadas Teixeira e Isabel
Cristina Cavadas Moreira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida nas condições que forem
deliberadas em assembleia geral por todos os sócios, que desde já ficam
nomeados gerentes.

§ único. Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

Está conforme.

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

16 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000046883
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HONESTA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7483/
960916; identificação de pessoa colectiva n.º 503717266; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/20011210.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma de 4500 euros, que
pertence ao sócio Jorge António Rodrigues Soares Vieira, e outra
de 500 euros, que pertence à sócia Ana Fernanda Martins Gomes
Vieira.

Está conforme.

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

18 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000046877

S. MARTINHO � SOCIEDADE
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 5081/
941104; identificação de pessoa colectiva n.º 503296023; inscrições
n.º 4 e 5; números e data das apresentações: 39 e 40/20011207.

Certifico que, por acta, o capital social da sociedade em epígrafe
foi alterado de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o
artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas, sendo
uma de 3500 euros, pertencente a José Maria Azevedo Pinto, e outra
do valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia Olinda Irene
de Castro Rodrigues.

Mais certifico que foi nomeada gerente Sara Mónica Rodrigues da
Silva, casada.

Data da deliberação: 20 de Abril de 2001.

Está conforme.

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

16 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000046872

MÁRIO ANTÓNIO GONÇALVES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7271/
960712; identificação de pessoa colectiva n.º 503687979; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 34/20011207.

Certifico que, por acta, o capital social da sociedade em epígrafe
foi alterado de 500 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o
artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas do valor nominal de 2500 eu-
ros cada, pertencendo uma ao sócio Mário António Gomes Gonçal-
ves e a outra ao sócio José Eduardo Gomes Gonçalves.

Está conforme.

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

16 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000046871

ANTÓNIO JOSÉ MOREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 36 361/
820419; identificação de pessoa colectiva n.º 501252436; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 18/20011212.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Outubro de 2001.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000046866

LOUSADA

SERRALHARIA OS TRÊS REIS, L.DA

Sede: Sobreira, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1152/
000315; identificação de pessoa colectiva n.º 504912380; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/020225.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em mais 20 000 euros, em dinheiro, e subscrito pelos
sócios em partes iguais e foi alterado o contrato, passando o ar-
tigo 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, formado por duas quotas iguais de 12 500 euros cada,
uma de cada um dos sócios, Agostinho Moreira de Sousa Gomes dos
Reis e Carlos Alberto de Sousa Gomes dos Reis.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000046267

LEXIBORDA � BORDADOS, L.DA

Sede: Vougega, Ordem, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1514/
011120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/011120.

Certifico que entre Ricardo Adérito da Silva Barbosa, casado com
Flora da Esperança Meireles Alves em comunhão de adquiridos, e
Nuno Miguel Rodrigues Coelho, casado com Sandra Isabel Gomes
Ribeiro no mesmo regime, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação LEXIBORDA � Borda-
dos, L.da, e tem a sua sede no lugar de Vougega, freguesia de Ordem,
concelho de Lousada.

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

ARTIGO 2.º

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

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

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

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000046214

FONTE FRESCA � DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Ribas, Covas, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1518/
011123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/011122.

Certifico que Maria de Fátima de Castro Ferreira, solteira, maior,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fonte Fresca � Distribuição de Água,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede no lugar de Ribas, freguesia de Co-
vas, concelho de Lousada.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação,
distribuição, representação e manutenção de uma grande variedade
de produtos, nomeadamente água, essências e máquinas de distribui-
ção de água. Aluguer de máquinas de distribuição e de comercializa-
ção de água, sumos e produtos similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, representado por uma quota única de igual valor no-
minal pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade pertencem ao sócio úni-
co, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
ele decidir.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução
do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000046211

KIT-PINHO � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Parque Industrial, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 954/
980424; identificação de pessoa colectiva n.º 504129970; data da
apresentação: 011128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 2000 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000046530

A. P. A. � LIMPEZA DE FLORESTAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Afonso Quintela, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 892/
971023; identificação de pessoa colectiva n.º 504019589; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 4/011116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em mais 4 612 050$, em dinheiro, e subscrito pelos só-
cios Adriano Pinto Alves, com 4 150 845$, e Maria de Fátima Oli-
veira Teixeira Coelho, com 461 205$, e foi alterado o contrato,
passando o artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
22 500 euros, pertencente ao sócio Adriano Pinto Alves, e outra de
2500 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Oliveira Teixeira
Coelho.

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

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000046447

MARIA EMÍLIA NOGUEIRA FERREIRA,
CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Sol, Figueiras, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1504/
011108; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/011108.

Certifico que entre Belmiro Sousa Ferreira e mulher, Maria Emí-
lia Nogueira Ferreira, casados em comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Maria Emília Nogueira Ferreira, Con-
fecções, L.da, com sede no lugar de Sol, freguesia de Figueiras, do
concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e cri-
ar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação.

2.º

O objecto social é a confecção de outro vestuário exterior em
série.

3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de 10 000 euros, forma-
do por duas quotas iguais de 5000 euros, uma de cada um dos sócios,
Belmiro Sousa Ferreira e Maria Emília Nogueira Ferreira.

§ único. A quota de cada sócio está realizada em metade, devendo
a restante importância ser realizada no prazo de um ano.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe a ambos os sócios, desde já
ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, incluindo a compra e venda de bens imóveis, permutar e
vender viaturas automóveis e arrendamento ou trespasse de esta-
belecimento de e para a sociedade, é suficiente a assinatura de um
dos gerentes.
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5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao quíntuplo do mesmo, repartidas proporcionalmente em
função das suas quotas.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência, por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 1000046446

MARCELO & CARLOS, L.DA

Sede: Agra, Lodares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1513/
011115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/011115.

Certifico que entre Marcelo Gaspar Ribeiro de Sousa, casado com
Mónica Marina Moreira Magalhães de Oliveira em comunhão de
adquiridos, e Carlos Antero Ribeiro de Sousa, casado com Aida Ma-
ria Moreira Garcês no mesmo regime, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marcelo & Carlos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Agra, freguesia de
Lodares, concelho de Lousada.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação em qualquer ponto do País e
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de carpintaria, fabrico
e venda de móveis.

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, Marcelo Gaspar Ribeiro de Sousa e Carlos
Antero Ribeiro de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, 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.

Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 1000046430

LOUSELÉCTRICA DE AIRES & BORGES, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora do Loreto, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 474/
910403; identificação de pessoa colectiva n.º 502532890; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 9/011211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado em mais 2410$, em dinheiro, e subscrito pelos sócios
em partes iguais, e foi alterado o contrato, passando o artigo 3.º a
ter a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, divide-se em duas quotas iguais cada de 2500 euros, per-
tencentes aos únicos sócios, respectivamente, António José da Sil-
veira Aires e Maria de Fátima de Jesus Ribeiro.

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

Está conforme o original.

3 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 3000054062

HOME � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Outeiros Altos, Meinedo, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 904/
971204; identificação de pessoa colectiva n.º 504019341; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/011211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
inscrição de dissolução e encerramento de liquidação, tendo sido
aprovadas as contas em 22 de Novembro de 2001.

Foi depositado o instrumento da dissolução e encerramento de
liquidação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Abril de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 3000054061

BARROS E FERREIRA, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1560/
011210; identificação de pessoa colectiva n.º 502198834; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 13/011210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, se procedeu à
inscrição de dissolução e encerramento de liquidação, tendo sido
aprovadas as contas em 30 de Novembro de 2001.

Foi depositado o instrumento da dissolução e encerramento de
liquidação na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 3000054060
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MAIA

AQUITEX � ACABAMENTOS QUÍMICOS TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 15 523/
630703; identificação de pessoa colectiva n.º 500027633.

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

Apresentação n.º 141/20011228 � Inscrição n.º 22.
Alteração do contrato, com reforço e redenominação.
Artigos alterados: 4.º, n.º 2 do 14.º, n.º 4 do 16.º, n.º 1 do 18.º e 20.º
Capital: 100 241 000$, após reforço de 241 000$, por incorpo-

ração de reservas livres, ficando os artigos alterados com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 500 000 euros e
está dividido em 100 000 acções no valor nominal de 5 euros cada
uma.

ARTIGO 14.º

2 � As demais reuniões da assembleia geral deverão ser convoca-
das pelo presidente da mesa, a pedido do conselho de administração
ou do fiscal único, ou a requerimento de accionistas com direito de
voto que representem, pelo menos, 5 % do capital social.

ARTIGO 16.º

4 � Salvo se a assembleia geral o dispensar, a responsabilidade de
cada administrador será caucionada na importância de 5000 euros.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
por semestre e sempre que for convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou a pedido de um administrador ou do fiscal único.

SECÇÃO III

Fiscal único e fiscal único suplente

ARTIGO 20.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais é confiada a um fiscal
único, que deve ser um revisor oficial de contas ou uma sociedade de
revisores oficiais de contas, eleito pela assembleia geral.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais
de contas, e que também será eleito pela assembleia geral.

Pela apresentação n.º 142/20011228 � Inscrição n.º 23.
Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2001-2003:
Conselho de administração: presidente, Carlo Corba Colombo,

casado, residente na Rua de São Gens, 2931, Senhora da Hora, Ma-
tosinhos; vogais: Jorge João de Abreu Faria, casado, residente na Rua
de Dinis Dias, 32, Lavra, Matosinhos, e José da Silva Resende, ca-
sado, residente na Rua de 18 de Abril, 23, Valbom, Gondomar.

Fiscal único: efectivo, Bernardes Sismeiro & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Hermínio
António Paulos Afonso, casado, residente na Rua de 9 de Julho, 40-
-A, 8.º, hab. 7, Porto; suplente, Manuel Heleno Sismeiro, casado,
residente na Rua do Campo Alegre, 1607, 7.º, esquerdo, Porto.

Data da deliberação: 22 de Outubro de 2001.

Conferida, está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 1000046353

ACIDADOS 2, INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 607/
20020221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20020221.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Acidados 2, Informática e Co-
municações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda da Granja, 64, no
lugar e freguesia de Águas Santas, concelho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

4 � A firma social só poderá ser utilizada enquanto a sociedade
Acidados � Informática e Comunicações, L.da, for sócia.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, assistência técnica,
importação e exportação de material informático e de comunica-
ções. Prestação de serviços de informática e comunicações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma
no valor nominal de 5100 euros, titulada pela sócia Acidados �
Informática e Comunicações, L.da, e outra no valor nominal de
4900 euros, titulada pelo sócio José António Dias de Sousa.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao quíntuplo do ca-
pital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio José António Dias
de Sousa e o não sócio Horácio de Carvalho Andrade, já identificado.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

27 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046594

SOCABIMIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5415/950207;
identificação de pessoa colectiva n.º 502677872.

Certifico que ficaram depositados na pasta referente à sociedade
em epígrafe todos os documentos respeitantes à prestação de contas
do exercício de 2000.

Conferida, está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Maria
Geraldes Semanas Monteiro. 1000035010
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FERREIRA, RIBEIRO & MARTINS � REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9998/980609;
identificação de pessoa colectiva n.º 504672819; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 8/20011015.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe aumentou o capital social de 600 000$ para 1 002 410$, por
dinheiro, redenominando o mesmo para euros, tendo, em consequên-
cia, alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, ficando com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000,01 euros e é
formado por três quotas iguais de valor nominal de 1666,67 euros
cada, pertencentes uma ao sócio José Paulo da Silva Martins, outra
a Manuel Mário Neves Ribeiro e outra ao sócio Agostinho Azevedo
de Sousa Ferreira.

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

Conferida, está conforme o original.

24 de Janeiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 1000027138

CLÍNICA OBSTÉTRICA DR.A DELFINA LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 537/
20020121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20020121.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, que faz parte integrante da escritura lavrada
aos 22 de Dezembro de 2001, exarada a fl. 89 do livro n.º 281-D do
2.º Cartório Notarial de Vila do Conde.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Clínica Obstétrica
Dr.ª Delfina Leite, L.da, e tem a sua sede na Avenida de D. Manuel II,
2070, 4.º, salas 43 e 44, da freguesia e concelho da Maia.

2 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
de representação local, bem como transferir a sede para outro local
do mesmo concelho ou de concelho limítrofe, sem dependência de
autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto as consultas, exames de diagnós-
tico, ecografias e partos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma no valor nominal de
4000 euros, pertencente a Fernando António Ferreira Leite, e duas
iguais no valor nominal de 500 euros cada uma, pertencentes uma a
cada uma das sócias Delfina Maria Martins Pereira Leite e Marta
Alexandra Pereira Leite.

ARTIGO 4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios, carecen-
do as demais do consentimento da sociedade, sendo reservado o di-
reito de preferência aos sócios não cedentes em primeiro lugar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta a Fernando António
Ferreira Leite, que é desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
bem como para a representar em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, é necessária a intervenção do gerente nomeado.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar ou vender viaturas automóveis e celebrar contratos

de locação financeira;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais.
4 � A gerência poderá constituir mandatários da sociedade para

a prática de determinados actos ou categoria de actos.
5 � Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade

em quaisquer actos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em fianças, abonações, letras de favor e outras semelhantes.

ARTIGO 6.º

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

a) Por morte ou interdição do respectivo titular;
b) No caso de a quota ter sido penhorada, arrestada ou, por algum

modo, envolvida em outro procedimento judicial que não seja o de in-
ventário, ou estiver para se proceder à sua arrematação ou venda judicial;

c) Quando qualquer sócio der em penhor a sua quota ou por qual-
quer forma obrigar a sociedade sem autorização da mesma;

d) Por falência do respectivo titular.
2 � A amortização da quota terá como contrapartida o valor de

um balanço efectuado especialmente para esse efeito.

ARTIGO 7.º

No caso de morte de um sócio, a sociedade continua com os her-
deiros do falecido, mas estes podem pedir a amortização da quota,
aplicando-se o disposto no artigo 1021.º do Código Civil.

ARTIGO 8.º

1 � Os lucros líquidos de cada exercício, tal como resultam das
contas aprovadas, terão a seguinte aplicação:

a) Constituição ou reintegração da reserva legal;
b) Constituição ou reforço sem limite de outros fundos de reserva

que a assembleia geral delibere, por simples maioria, constituir ou
reforçar;

c) Distribuição do remanescente, se o houver, pelos sócios, a tí-
tulo de dividendos.

2 � Poderão ser feitos aos sócios adiantamentos sobre os lucros
no decurso do exercício social, nos termos da lei.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas, dirigi-
das aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo se a lei
prescrever outros prazos e formalidades.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000026646

ISABEL MOUTINHO, OURIVESARIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9203/980105;
identificação de pessoa colectiva n.º 504068725.

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

Apresentação n.º 140/20011228 � Inscrição n.º 2.
Alteração do contrato, com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após reforço de 2410$ em dinheiro, subs-

crito pela sócia e a acrescer à quota, ficando o artigo alterado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros e
está representado por uma única quota de valor nominal de 5000 euros,
pertencente à única sócia, Isabel Maria Brito da Cruz Moutinho.

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

Conferida, está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 1000046351

CONSTRUÇÃO CIVIL DE ANTÓNIO MARTINS
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6256/950920.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 164/20011228.
Alteração do contrato com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital redenominado: 5000 euros, após o reforço de 3004,81 eu-

ros, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quo-
tas e a acrescer às mesmas, ficando o referido artigo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de três quotas, sendo uma de
4000 euros, pertencente ao sócio António Manuel de Moura Mar-
tins, outra de 500 euros, pertencente ao sócio Filipe da Conceição
Martins, e uma outra de 500 euros, pertencente ao sócio Daniel
Carlos Pereira Martins.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046349

J. PACHECO FERREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6354/951016.

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

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 165/20011228.
Alteração do contrato com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital redenominado: 5000 euros, após o reforço de 3004,80 eu-

ros, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quo-
tas e a acrescer às mesmas, ficando o referido artigo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios, José Pacheco Ferreira e Aníbal
Marques Pacheco Ferreira.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046347

SOFIA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 371/
980915; identificação de pessoa colectiva n.º 504729918.

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

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 155/20011228.
Alteração do contrato com reforço por redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, em dinheiro,

subscrito pelas sócias na proporção das suas quotas e a acrescer às
mesmas, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, sendo uma de valor nomi-
nal de 3750 euros, pertencente à sócia Sofia Raquel Alves Vieira, e
outra de 1250 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Pereira
Alves Vieira.

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

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046345

C. B. M. M. � GESTÃO DE PATRIMÓNIOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6256/950920;
identificação de pessoa colectiva n.º 504762508.

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

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 167/20011228.
Alteração do contrato com reforço, redenominação e

renominalização.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 10 024 100$, após o reforço de 5 024 100$, em dinhei-

ro, para renominalização das acções para 10 euros, ficando o refe-
rido artigo com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, representado por 5000 acções, e poderá
ser elevado no período máximo legalmente previsto até 200 000 eu-
ros, por uma ou mais vezes, por decisão do administrador único ou
deliberação do conselho de administração, que fixará a forma, as
condições de subscrição e as categorias das acções a emitir, de entre
as previstas neste pacto ou outras permitidas por lei.

2 � As acções são de 10 euros cada uma e representadas em títu-
los de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

3 � Os títulos representativos das acções serão assinadas pelo
administrador único ou por dois administradores ou dois mandatá-
rios da sociedade, para o efeito designados, podendo as assinaturas
ser apostas por chancela ou reproduzidas por meios mecânicos, de-
vendo, neste caso, ser autenticadas com o selo branco da sociedade.

4 � As acções poderão ser nominativas ou ao portador, regista-
das ou não, e reciprocamente convertíveis, sendo da conta dos ac-
cionista as despesas de conversão.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046343

NOGUEIAUTO � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS PARA MOTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2136/920428;
identificação de pessoa colectiva n.º 502751436.

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

Apresentação n.º 77/20011227 � Inscrição n.º 3.
Alteração do contrato, com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após reforço de 602 410$, em dinheiro,

subscrito em partes iguais pelos sócios e a acrescer às respectivas
quotas, ficando o artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, per-
tencendo ao sócio Joaquim Mira Leis Soares uma quota de 2500 eu-
ros e ao sócio António João Pimenta Soares Passos uma outra quo-
ta de 2500 euros.

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 1000046323

EDUMEL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 3680/930909;
identificação de pessoa colectiva n.º 503052450.

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

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 48/20011228.
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Alteração do contrato com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$, em dinheiro, subs-

crito pelos sócios na proporção das suas quotas e a acrescer às mes-
mas, ficando o referido artigo com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencendo uma ao sócio Laurindo Torres Gonçalves de Melo e outra
ao sócio Eduardo José Fernandes da Costa.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046311

DAFERDIAS � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 638/
981117; identificação de pessoa colectiva n.º 502874295.

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

Apresentação n.º 152/20011228 � Inscrição n.º 4.
Alteração do contrato, com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 1 002 410$, após reforço de 402 410$, em dinheiro,

subscrito em partes iguais pelos sócios e a acrescer às respectivas
quotas, ficando o artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e 1 cêntimo e é formado por três quotas iguais de valor
nominal de 1666 euros e 67 cêntimos e pertence uma a cada um dos
sócios, José António Gomes Soares Azevedo, António Pereira Men-
des e António Correia Alves de Araújo.

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

Conferida, está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda Ma-
ria Geraldes Semanas Monteiro. 1000046305

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR. ANTÓNIO PINTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8272/970421;
identificação de pessoa colectiva n.º 503886483.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2000.

Conferida, está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 1000046945

CONSTRUÇÕES TELHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 5841/
950517; identificação de pessoa colectiva n.º 503431583; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 20/20020103.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe aumentou o capital social de 1 000 000$ para 1 002 410$, em
dinheiro, redenominando o mesmo para euros, tendo, em consequên-
cia, alterado o artigo 4.º do respectivo contrato, ficando com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de

2500 euros cada, pertencentes cada uma delas aos sócios, Alba-
no Joaquim Maia Moreira e João Paulo de Azevedo Figueiredo
Vidal.

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

Conferida, está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 1000046944

XXI VENDING � SERVIÇOS DE VENDING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 610/
20000926; identificação de pessoa colectiva n.º 505140179; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20020103.

Certifico que:
Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Of. Apresentação

n.º 17/20020103.
Cessação de funções da gerente Elvira da Conceição de Sousa

Barreto, por renúncia, em 4 de Outubro de 2001.

Pela inscrição acima referida foi efectuada a alteração do pacto
social quanto aos artigos 3.º e 6.º, passando a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Sandra Maria da Silva Caldeira
e Fernando Saul de Sousa.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam afectas
a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, os quais serão
ou não remunerados, conforme for deliberado.

2 � Ficam, porém, desde já designados gerentes os sócios, Sandra
Maria da Silva Caldeira e Fernando Saul de Sousa.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel;
b) Celebrar contratos de locação financeira.

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

Conferida, está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 1000046943

PLASTICUM � TECNOLOGIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2026/920326;
identificação de pessoa colectiva n.º 502729724; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 15/20020103.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe aumentou o capital social de 34 915,86 euros para 80 000 eu-
ros, em dinheiro, redenominando o mesmo para euros, tendo, em
consequência, alterado o artigo 3.º e aditando o artigo 8.º do respec-
tivo contrato, ficando com a seguinte redacção

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
80 000 euros e encontra-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 40 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Ernesto dos Reis São Simão e Manuel Ernesto de Afonseca São Si-
mão.

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

Conferida, está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 1000046941
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CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR. ANTÓNIO PINTO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8272/970421;
identificação de pessoa colectiva n.º 503886483.

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

Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 11/20020103.
Alteração do contrato com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital redenominado: 5000 euros, após o reforço de 12,02 eu-

ros, em dinheiro, subscrito pelo sócio único e a acrescer à respecti-
va quota, ficando o referido artigo com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma só quota, pertencente ao seu úni-
co sócio.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046938

I. T. L. � INDÚSTRIA DE TÊXTEIS LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4203/940221;
identificação de pessoa colectiva n.º 503150886.

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

Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 10/20020103.
Alteração do contrato com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital redenominado: 5000 euros, após o reforço de 12,02 eu-

ros, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das suas quo-
tas e a acrescer às mesmas, ficando o referido artigo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de 3500 euros,
do sócio José Alexandre Teves Costa Fragoso, e outra de 1500 eu-
ros, da sócia Maria Filomena Serôdio de Magalhães Fragoso.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046934

HABQUALI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 491-A/
020103; identificação de pessoa colectiva n.º 502366540.

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

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 7/20020203.
Alteração do contrato com reforço e redenominação.
Artigos alterados: 1.º e 3.º
Capital: 7 016 870$, após o reforço de 16 870$, em dinheiro,

subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas e a acrescer às
mesmas, ficando os referidos artigos com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação HABQUALI �
Sociedade Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Carlos
Felgueiras, 218, 2.º, sala 4, da cidade da Maia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
35 000 euros, dividido em duas quotas iguais de 17 500 euros cada

uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Manuel de
Azevedo Santos e João Manuel Pires Macedo.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046927

TRANSPORTES PINHEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 20 592/
740213; identificação de pessoa colectiva n.º 501091530.

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

Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 6/20020203.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Novembro de 2001.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046923

CLAUDIMOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8183/970327;
identificação de pessoa colectiva n.º 503859362.

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

Apresentação n.º 41/20011127 � Inscrição n.º 4.
Alteração do contrato, com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 4.º, n.º 1.
Capital: 1 002 410$, após reforço de 202 410$, em dinheiro,

subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas e a acrescer a
estas, ficando o artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do va-
lor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Manuel João Tei-
xeira, e duas do valor nominal de 1250 euros cada uma, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Hélio Álvaro Pereira Teixeira e Cláudio
Ricardo Pereira Teixeira Torres.

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

Conferida, está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 1000046917

CRIAÇÕES PELIGRINI CONFECÇÕES EM PELE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 696/
20010125; identificação de pessoa colectiva n.º 502707216.

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

Inscrição n.º 7 � Apresentação n.º 170/20011228.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Dezembro de 2001.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046296

O JESUÍTA � PÃO QUENTE E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8704/970826;
identificação de pessoa colectiva n.º 503953539.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 169/20011228.
Alteração do contrato com reforço e redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 502 410$, em dinheiro,

subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas e a acrescer às
mesmas, ficando o referido artigo com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Américo Maia Duarte e Zélia
da Conceição da Silva Martins.

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046294

GUANABARA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 613/
20020225; identificação de pessoa colectiva n.º 506007774; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/20020225.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Guanabara � Mediação de Segu-
ros, L.da, e tem a sua sede na Praça do Município, 91, da freguesia
e sede do concelho da Maia.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou conce-
lho limítrofe.

3 � A gerência poderá livremente criar sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação que os negócios justifiquem,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias, Maria Rosa
Gonçalves Moreira Sousa Oliveira e Fernanda Maria Martins da Sil-
va.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
10 vezes mais do capital social, desde que assim o deliberem por
unanimidade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, ficam a cargo de ambas as sócias, que
desde já são nomeadas gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura conjunta de ambas as sócias.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar e vender viaturas automóveis, assim como tomar de arren-
damento ou trespasse quaisquer locais ou estabelecimentos, bem como
celebrar contratos de locação financeira.

4 � Fica absolutamente interdito à gerência assumir, em nome
da sociedade, quaisquer actos e contratos alheios ao objecto e inte-
resses sociais, nomeadamente em fianças, abonações, avales ou le-
tras de favor.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Partilha judicial ou extrajudicial, quando a quota não for adju-

dicada ao respectivo titular;
d) Falência ou insolvência do sócio;
e) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fa-

zer representar nas assembleias gerais por mais de três anos conse-
cutivos.

2 � A contrapartida da amortização será o valor que resultar da
aprovação do último balanço, com referência à data do facto que
der lugar à amortização.

3 � As quotas amortizadas pela sociedade poderão figurar no
balanço enquanto tais, isto é, como quotas amortizadas, e, bem as-
sim, poderão posteriormente, por deliberação dos sócios, ser criadas
uma ou várias quotas em vez das amortizadas, destinadas a serem
alienadas a um ou alguns sócios ou terceiros.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva
legal, terão o destino que lhes for dado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, expedidas com antecedência
mínima de 15 dias, devendo constar da convocatória a agenda de
trabalhos devidamente discriminada.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046291

AUTO-GARAGEM SPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 23 096/
780914; identificação de pessoa colectiva n.º 500799636.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta todos os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe
respeitantes ao ano de 2000.

Conferida, está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos
Vilela Soares. 1000046274

M. CAMPOS & SALVADOR � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 612/
20020222; identificação de pessoa colectiva n.º 505017915; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 25/20020222.

Certifico que foi constituída entre Manuel Augusto Pereira Cam-
pos e José Salvador Duarte Martins a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Campos & Salvador � Re-
presentações L.da, e tem a sua sede na Avenida de Estêvão Oliveira
Maia, 812, freguesia de Avioso (Santa Maria), concelho da Maia.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio assistência téc-
nica. Representações de produtos diversos, nomeadamente material
e equipamento para a indústria de vestuário, calçado, marroquinaria,
estofos. Estofos automóveis e domésticos e fabricação de equipa-
mentos para as mesmas indústrias.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemen-
te do respectivo objecto.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
7500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

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

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

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

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular.
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 do falecimento, os herdei-
ros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046231

ASPEREIRA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO E MATERIAL INFORMÁTICO,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 606/
20020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505949792; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 18/20020221.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de ASPEREIRA � Comércio de Equi-
pamentos de Escritório e Material Informático, Unipessoal, L.da, com
sede na Travessa de D. Maria Faria, 46, freguesia de Águas Santas,
concelho da Maia.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de equipamentos de
escritório e material de escritório, software e assistência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046228

DIANA SILVA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 614/
20020225; identificação de pessoa colectiva n.º 505867648; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 21/20020225.

Certifico que foi constituída entre Sérgio Alexandre Oliveira Fer-
reira e Diana Raquel Soares da Silva a sociedade em epígrafe, que
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Diana Silva & Ferreira, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua das Margaridas, 207, freguesia de
Milheirós, concelho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de carnes e seus
derivados e de outros produtos alimentares e bebidas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

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

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

4 � Para além dos poderes normais, poderá a gerência comprar
e vender veículos automóveis e bens imóveis.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

25 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000046224

PAÇOS DE FERREIRA

CITÂNIA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 323/821203; identificação de pessoa colectiva n.º 501349685;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/011212.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi altera-
do de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o corpo do
artigo 3.º que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por quatro quotas
do valor nominal de: duas de 2250 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Agostinho da Costa Pinto e Maria Deolinda
Moreira da Silva Pinto, e duas do valor nominal de 250 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Joaquim Agostinho Moreira
da Silva Pinto e José Adelino Moreira da Silva Pinto, inteiramente
subscrito e realizado.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada.

22 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000045613

PEDRO SOUSA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1152/970829; identificação de pessoa colectiva n.º 503942987;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 28/011211.

Certifico que pela acta n.º 5, de 5 de Novembro de 2001, relati-
vamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumen-
to de capital, redenominação e alteração do pacto da sociedade,
tendo, em consequência, sido alterado o artigo 4.º, que ficou com a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada e pertencente uma a cada um dos sócios, Pedro
Ernesto Pedra de Sousa e Alda Cecília Magalhães Moura Sousa.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada.

22 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000045696

FERNANDO DIAS DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 501/880324; identificação de pessoa colectiva n.º 501955593;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 24/011211.

Certifico que pela acta n.º 13, de 31 de Março de 2001, relativa-
mente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumento
de capital, redenominação e alteração do pacto da sociedade, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 3.º, que ficou com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas
iguais no valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Fernando Dias da Costa e Maria Arminda Sousa Pinhei-
ro, inteiramente subscrito e realizado.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada.

22 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000045693

CARDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 270/810224; identificação de pessoa colectiva n.º 501140565;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 22/011211.

Certifico que pela acta n.º 25, de 31 de Março de 2001, relativa-
mente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumento
de capital, redenominação e alteração do pacto da sociedade, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 3.º, que ficou com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas
iguais no valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Luís Ferreira Cardoso e António Ferreira da Silva, intei-
ramente subscrito e realizado.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada.

22 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000045688

ANCOVET � CLÍNICA VETERINÁRIA
DE PAÇOS DE FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 974/950516; identificação de pessoa colectiva n.º 503427233;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 21/011211.

Certifico que pela acta n.º 7, de 31 de Março de 2001, relativa-
mente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumento
de capital, redenominação e alteração do pacto da sociedade, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 4.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas
iguais no valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Carlos Alberto Strecht Ferreira Alves e Natália Horta
Pinheiro, inteiramente subscrito e realizado.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada.

22 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000045685

SUPER RÁPIDO PACENSE, CONSERTO
EM CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1174/971126; identificação de pessoa colectiva n.º 503999725;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 29/011210.

Certifico que pela acta n.º 8, de 1 de Outubro de 2001, relativa-
mente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumento
de capital, redenominação e alteração do pacto da sociedade, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 3.º, que ficou com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma de 250 euros, pertencente
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à sócia Márcia Alexandra Barbosa Campêlo, e duas de 2375 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui Luís de Castro
Fontes e Pedro Nuno de Castro Fontes.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada.

22 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000045682

FERREIRA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 273/810317; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/
011210.

Certifico que pela acta n.º 21, de 15 de Setembro de 2001, relati-
vamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumen-
to de capital, redenominação e alteração do pacto da sociedade,
tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º, que ficou com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é representado por uma quota de 3500 euros, perten-
cente ao sócio José Fernando Carneiro da Costa, e outra de 1500 eu-
ros, pertencente à sócia Luzia Ferreira de Castro.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada.

22 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000045680

ESTOFOS APS DE ARMÉNIO PINTO SEIXAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1179/971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504015532;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/011210.

Certifico que pela acta n.º 5, de 31 de Março de 2001, relativa-
mente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumento
de capital, redenominação e alteração do pacto da sociedade, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 4.º, que ficou com a seguin-
te redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, inteiramente subscrito e realizado.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada.

22 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000045678

BICO DE OBRA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1053/960819; identificação de pessoa colectiva n.º 503697460;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/011210.

Certifico que pela acta n.º 6, de 31 de Março de 2001, relativa-
mente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumento
de capital, redenominação e alteração do pacto da sociedade, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 4.º, que ficou com a seguin-
te redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, inteiramente subscrito e realizado.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada.

22 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000045676

OK � SERVIÇOS DE SOM E IMAGEM,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1354/990421; identificação de pessoa colectiva n.º 504589695;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 6 e 7/011210.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para a Rua
dos Tamanqueiros, 110, Freamunde, Paços de Ferreira.

Mais certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi
alterado de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado o ar-
tigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, subscrito e realizado mediante
criação de uma quota de igual valor nominal do sócio único, Carlos
Manuel Perdigão Cabral.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada.

22 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000045674

PRATA & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 276/810422; identificação de pessoa colectiva n.º 501157425;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 13/011213.

Certifico que pela acta n.º 23, de 1 de Outubro de 2001, relativa-
mente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumento
de capital, redenominação e alteração do pacto da sociedade, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 3.º, que ficou com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 3750 euros, per-
tencente ao sócio Emanuel de Sousa Martins Prata, e outra de
1250 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Santos Alves Fer-
reira Prata.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada.

27 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000046916

LUÍS FERREIRA PACHECO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 781/920803; identificação de pessoa colectiva n.º 502812818;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/011213.

Certifico que pela acta n.º 10, de 8 de Outubro de 2001, relativa-
mente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumento
de capital, redenominação e alteração do pacto da sociedade, tendo,
em consequência, sido alterado o artigo 4.º, que ficou com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Luís Ferreira Pacheco e Joaquim
Ferreira Pacheco.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na sua
redacção actualizada.

27 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000046914

ADRIANA & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1866/011213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
011213.
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Certifico que entre Paulo Alexandre Pinto Cardoso e esposa,
Adriana Maria da Costa Moreira Cardoso, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Adriana & Cardoso, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua de D. José de Lencastre, 56, freguesia e
concelho de Paços de Ferreira.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social.

3.º

O seu objecto consiste no comércio de vestuário.

4.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, correspondente a
2 004 820$, e está dividido em duas quotas iguais de 5000 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Cada um dos sócios já realizou 50 % do valor da sua quota
em dinheiro, devendo os restantes 50 %, também em dinheiro, ser
realizados no prazo de um ano a contar desta data.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 50 000 euros, sempre feitos na pro-
porção das suas quotas.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afecta
a um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo viaturas automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

7.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade com
actos e contratos estranhos ao seu objecto e fins, designadamente
letra de favor, fianças e subfianças ou actos semelhantes.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000046913

PETRATEX � CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 590/890607; identificação de pessoa colectiva n.º 502170344;
data: 12072001.

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

Está conforme.

17 de Dezembro de 2001. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 3000033570

PACHECO & IRMÃOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 803/921211; identificação de pessoa colectiva n.º 502883146;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/011211.

Certifico que pela acta n.º 11, de 1 de Setembro de 2001, relati-
vamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumen-
to de capital, redenominação e alteração do pacto da sociedade,

tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º, que ficou com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por cinco quotas iguais de valor nominal de 1000 euros cada,
e pertence uma a cada um dos sócios, Agostinho Gonçalves Pacheco,
Paulo Fernando Gonçalves Pacheco, José Manuel Gonçalves Pacheco,
Ernesto Manuel Gonçalves Pacheco e José Maria Gonçalves Pacheco.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada.

22 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000045530

CATILEX � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 996/950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503485993;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/011211.

Certifico que pela acta n.º 10, de 29 de Novembro de 2001, rela-
tivamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de au-
mento de capital, redenominação e alteração do pacto da sociedade,
tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º, que ficou com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas: uma de 4500 euros, pertencente à sócia Maria de
Jesus Ferreira de Meireles Pinto, e outra de 500 euros, pertencente
ao sócio José Carlos Martins Pinto.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada.

Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite Soares.
1000045526

TEXPAIVA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 519/880617; identificação de pessoa colectiva n.º 501995080;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/011211.

Certifico que pela acta n.º 18, de 5 de Dezembro de 2001, relati-
vamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de aumen-
to de capital, redenominação e alteração do pacto da sociedade,
tendo, em consequência, sido alterado o artigo 6.º, que ficou com a
seguinte redacção:

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (correspondente a 1 002 410$) e está dividido em duas
quotas, uma no valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio
Manuel Gomes de Paiva, e outra no valor nominal de 1000 euros,
pertencente à sócia Maria de Fátima Almeida e Sousa Paiva.

Foi depositado o texto completo do contrato de sociedade, na
sua redacção actualizada.

22 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000045524

LURDES SILVA � ARQUITECTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1864/011226; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
011226.

Certifico que entre Maria de Lurdes Ferreira da Silva e marido,
António Nuno Gonçalves Martins, casados na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lurdes Silva, Arquitecta, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Padre Ramiro das Neves, 35, freguesia e
concelho de Paços de Ferreira.
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2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de gabinete
de arquitectura e engenharia, incluindo a comercialização de projec-
tos por si elaborados, bem como os adquiridos a terceiros.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes Ferreira da Silva, e
outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio António
Nuno Gonçalves Martins.

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Maria de Lurdes Ferreira da Silva, que desde já fica
nomeada gerente.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas
a não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

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

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
e) Falecimento do sócio;
f) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não só-

cios.
ARTIGO 7.º

Falecendo um sócio, é conferido aos seus herdeiros o direito de
se afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do fa-
lecido.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000045656

PAREDES

D. BISCOITO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1077/
911122; identificação de pessoa colectiva n.º 502653604; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/020218.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 80 000 000$, em dinheiro, e subscrito por ambos os só-
cios, em partes iguais, tendo sido feita a redenominação para euros,

e, em consequência, foi dada nova redacção ao artigo 3.° do seu
contrato, que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
498 797,90 euros e está dividido em três quotas, uma de
249 398,95 euros, pertencente ao sócio António Fernando Alves de
Sá e Sousa, e duas pertencentes à sócia Paula Maria Alves de Sá e
Sousa da Costa, sendo uma de 49 879,79 euros (bem próprio) e ou-
tra de 199 519,16 euros.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 1000046329

DROGARIA ROCHA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE DROGARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2473/
010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505108119; inscrições
n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 1 e 2/020218.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 20 000 euros, em dinheiro, e subscrito em 7500 euros por
Maria de Fátima da Silva Dias, a acrescer, em partes iguais, às suas
quotas, e em 12 500 euros pela nova sócia Madalena de Fátima da
Cunha Dias, tendo sido esta, em 23 de Novembro de 2001, nomeada
gerente, e, em consequência, foi dada nova redacção ao artigo 3.º do
seu contrato, que ficou coma seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em três quotas, duas iguais do valor nominal
de 6250 euros, ambas pertencentes à sócia Maria de Fátima da Silva
Dias, e uma do valor nominal de 12 500 euros, pertencente à sócia
Madalena de Fátima da Cunha Dias.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 1000046479

IMOCÁCIO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2733/
020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505922886; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/020219.

Certifico que entre Alfredo Salvador da Silva Barros, casado com
Maria Adélia Moreira da Silva em comunhão de adquiridos, e Elias
Acácio da Silva Barros, casado com Sandra Dulcinea Costa Barros
em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação IMOCÁCIO � Empre-
endimentos Imobiliários L.da, e tem a sua sede na Rua de Santo
António, 123, freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária,
construção civil, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim. Administração de imóveis próprios.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 500 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

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

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 1000046478

ADRIANO RIBEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2735/
020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505918412; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/020219.

Certifico que Adriano José Leal Ribeiro, solteiro, maior, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Adriano Ribeiro, Unipessoal, L.da, com
sede na Avenida Central de Astromil, 535, freguesia de Astromil,
concelho de Paredes.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, reparação, manutenção, as-
sistência técnica de produtos diversos, nomeadamente veículos au-
tomóveis, peças e acessórios. Transformação e comércio de pedra
granítica e outras rochas similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-

guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 1000046477

LVMS � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2736/
020220; identificação de pessoa colectiva n.º 505863030; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/020220.

Certifico que entre Guilherme Alberto Monteiro de Andrade San-
tarém, casado com Ana Maria da Silva Ferreirinha Pinto Santarém
em comunhão de adquiridos, e Luís Manuel Afonso Valverde, casado
com Rita Paula Acciaioli Homem Campos em comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo teor
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de LVMS � Consultores, L.da, e tem
a sua sede no Largo do Comendador Pereira Inácio, freguesia de
Baltar, concelho de Paredes.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, comércio por grosso e
retalho, importação e exportação de livros, jornais, revistas, supor-
tes de som e imagem, material desenho e cálculo, material didácti-
co, jogos, brinquedos, tecidos e artigos têxteis; edição de livros e
publicações; agência de publicidade e gestão de suportes publicitá-
rios; actividades fotográficas e tratamento e imagem; organização
de feiras e exposições; consultoria e elaboração de programação in-
formática; consultoria para negócios, marketing e gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, encontrando-se dividido nas seguintes quotas: uma no
valor nominal de 3333 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel
Afonso Valverde, e outra de valor nominal de 1667 euros, perten-
cente ao sócio Guilherme Alberto Monteiro de Andrade Santarém.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência compete a um ou mais gerentes, remunerados ou
não, conforme deliberação da assembleia geral.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade é necessária a
assinatura de dois gerentes em exercício, bastando a assinatura ape-
nas de um para os assuntos de mero expediente.

3 � Fica expressamente proibido a qualquer gerente obrigar a
sociedade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios
sociais, designadamente abonações, letras de favor, avales, fianças e
outras obrigações.

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

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

b) Adquirir e vender viaturas automóveis, podendo assinar todo o
tipo de contratos necessários para efectivar a comprar ou venda,
incluindo os de leasing.

5 � A sociedade poderá nomear procurador ou procuradores, in-
cluindo mandatários forenses, os quais obrigarão a sociedade, nos
termos, condições e limites fixados nos respectivos mandatos.

6 � Valendo como primeira deliberação de todos os sócios, ao
abrigo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios, Guilherme
Alberto Monteiro de Andrade Santarém e Luís Manuel Afonso
Valverde, com remuneração a fixar em assembleia geral, salvo deli-
beração da mesma em sentido inverso.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a terceiros depende sempre de aprovação
unânime da assembleia geral, gozando os sócios de direito de prefe-
rência na sua alienação. A concessão de autorização fica dependente
da observância prévia, por parte do cedente, das regras relativas ao
direito de preferência estabelecidas nos números seguintes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 130 � 6 de Junho de 200211 890-(112)

2 � O cedente deve comunicar aos outros sócios, por carta re-
gistada com aviso de recepção, o nome e a residência do cessioná-
rio, o preço convencionado, o prazo e o modo de pagamento, bem
como quaisquer outras informações de interesse para o negócio.

3 � Os sócios que pretendam exercer o seu direito de preferência
devem comunicar a decisão ao cedente no prazo de 30 dias a contar
da recepção da carta deste, sob pena de preclusão deste direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando sejam penhoradas, arrestadas, arroladas, incluídas em

massa falida ou envolvidas em qualquer outra providência judicial ou
administrativa que possa ter como resultado a transmissão forçada
da respectiva titularidade;

c) Quando, em virtude de partilha decorrente de divórcio, separa-
ção judicial de pessoas e bens ou separação judicial de bens, as quotas
não fiquem a pertencer inteiramente ao respectivo titular;

d) Por extinção de qualquer dos sócios que sejam pessoas colectivas;
e) Por falência ou insolvência do sócio;
f) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-

tivo sócio.
2 � O preço a pagar será o resultante das disposições do Código

das Sociedades Comerciais à amortização das quotas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por direitos especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 8.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

ARTIGO 9.º

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade continua com os
seus herdeiros. Por cada sócio falecido só pode ser admitido na so-
ciedade um representante dos herdeiros.

ARTIGO 10.º

1 � Sem prejuízo das formalidades imperativamente exigidas por
lei, as assembleias gerais serão convocadas por cartas registradas com
aviso de recepção, expedidas aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias úteis.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
da sociedade por qualquer terceiro, sem as limitações constantes do
artigo 249.º, n.º 5, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

1 � Anualmente será dado balanço, com referência a 31 de De-
zembro ou a qualquer outra data, mediante simples deliberação da
assembleia geral, e os lucros líquidos apurados, deduzidos de 5 % para
reserva legal, e as importâncias que a assembleia geral, sem qualquer
limite, deliberar afectar a outras reservas ou à realização de outros
fins ou interesses da sociedade serão distribuídos pelos sócios.

2 � A assembleia geral poderá nomear um conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade dissolve-se por acordo de três quartas partes dos
votos correspondentes ao capital social ou nos casos previstos na lei.

2 � Dissolvida a sociedade, a assembleia geral nomeará os liqui-
datários, sendo a liquidação feita nos termos por ela deliberados.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 1000046476

LEONELCLIMA � INSTALAÇÃO
DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2737/
020220; identificação de pessoa colectiva n.º 505974673; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/020220.

Certifico que entre Jorge Leonel Moreira Ferreira e mulher, Ma-
ria José Ferreira Soares Moreira, casados em comunhão de adquiri-

dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo teor do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LEONELCLIMA � Instalação de Ar
Condicionado, L.da, com sede na Rua da Estação, sem número, fre-
guesia da Sobreira, concelho de Paredes.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fili-
ais ou outras formas de representação social, mesmo no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na instalação de equipamentos de ar con-
dicionado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
3750 euros, pertencente ao sócio Jorge Leonel Moreira Ferreira, e
outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Maria
José Ferreira Soares Moreira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a reserva
legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 1000046475

EUROGEIA � MOBILIÁRIO, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2739/

020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505439000; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/020221.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação EUROGEIA � Mobiliá-
rio. S. A., e tem a sua sede no lugar de Trevoares, freguesia de
Vandoma, concelho de Paredes.
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2 � Por simples deliberação da administração, pode ser transfe-
rida a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

3 � A administração pode criar, transferir ou encerrar escritó-
rios, armazéns, sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria de mobiliário de madeira e
operações conexas. Indústria de componentes de mobiliário. Comér-
cio, importação e exportação de mobiliário de madeira e de compo-
nentes para a indústria de mobiliário de madeira.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
200 000 euros, representado por 2000 acções do valor nominal de
100 euros cada, correspondendo um voto a cada 10 acções.

2 � O capital social encontra-se realizado quanto a 30 %, de-
vendo a parte restante ser realizada até Setembro de 2006.

3 � As acções, que podem ser nominativas ou ao portador, são
representadas por títulos de 1, 10, 50 ou 100 acções.

4 � As acções são convertíveis a requerimento e à custa do ac-
cionista, sendo o requerimento de conversão dirigido à administra-
ção, a quem compete decidir.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 4.º

São órgãos sociais da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) A administração;
c) O fiscal único:

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 5.º

1 � A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito
a voto.

2 � Compete à assembleia geral:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Deliberar sobre o plano de actividades e o orçamento;
e) Deliberar sobre alterações aos presentes estatutos;
f) Deliberar sobre a fixação das remunerações dos membros dos

órgãos sociais;
g) Eleger os membros da mesa da assembleia geral, bem como os

membros da administração;
h) Autorizar a contratação de empréstimos;
i) Deliberar sobre o aumento de capital;
j) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido con-

vocada, sem prejuízo das competências próprias dos outros órgãos
sociais.

ARTIGO 6.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e por um secretário.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral são eleitos por esta.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente sempre que para tal for convocada, nos termos
da lei ou a requerimento da administração.

2 � As convocatórias das assembleias gerais são efectuadas nos
termos da lei, sem prejuízo de poderem ser efectuadas por carta
registada com aviso de recepção, no caso de serem nominativas todas
as acções.

SECÇÃO II

Administrador único

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um administra-
dor único designado em assembleia geral.

2 � Compete ao administrador único:
a) Elaborar o plano de actividades;
b) Elaborar o orçamento e zelar pela sua execução;
c) Gerir os negócios sociais;
d) Aprovar os regulamentos internos indispensáveis ao funciona-

mento da sociedade;
e) Representar a sociedade em juízo e fora dele;
f) Decidir sobre a admissão de pessoal, bem como sobre a respec-

tiva remuneração;
g) Submeter à apreciação da assembleia geral o seu relatório de

actividades;
h) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes;
i) Propor à assembleia geral a contratação dos empréstimos que

tenha por necessários à prossecução do objecto, bem como o au-
mento de capital;

j) Praticar todos os actos relativos ao objecto social que não cai-
bam na competência atribuída a outros órgãos sociais.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 9.º

1 � A fiscalização da actividade social é exercida por um fiscal
único, eleito em assembleia geral, que também elege o suplente.

2 � O fiscal único e o seu suplente são revisores oficiais de con-
tas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

3 � Além das competências constantes da lei, cabe, em especial,
ao fiscal único:

a) Emitir parecer acerca do orçamento;
b) Dirigir, através dos respectivos relatórios, recomendações à

administração relativas a qualquer assunto que se insira no âmbito
das suas competências de fiscalização;

c) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe tenha sido subme-
tido pela administração.

CAPÍTULO IV

 Dissolução e liquidação

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade dissolve-se por deliberação dos accionistas ou
quando ocorra algum facto que, por lei, seja causa de dissolução.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, cabe à admi-
nistração proceder à liquidação de todo o activo e passivo da sociedade.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 1000046474

VITORINO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 760/
870814; identificação de pessoa colectiva n.º 501868577; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 4/020221.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi aumentado
em mais 961,68 euros, em dinheiro, e subscrito em 23,18 euros pelo
sócio Vitorino da Rocha Moreira, em 38,50 euros pela sócia Maria
Amália das Neves Poças da Rocha Moreira, e em 300 euros por cada
um dos sócios Liliana Raquel Poças Moreira, solteira, maior, Renata
Poças Moreira, solteira, maior, e Carlos Alberto das Neves Poças,
casado com Arminda Clara da Silva Castro Poças em comunhão de
adquiridos, e que foi, ainda, transformada em sociedade anónima, sob
a designação Opção Activa � Prestação de Serviços de Gestão, S. A.,
tendo, em consequência, sido remodelado todo o contrato, que pas-
sa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Opção Activa � Presta-
ção de Serviços de Gestão, S. A., e tem a sua sede no lugar de
Trevoares, freguesia de Vandoma, concelho de Paredes.
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2 � Por simples deliberação da administração, pode ser transfe-
rida a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

3 � A administração pode criar, transferir ou encerrar escritó-
rios, armazéns, sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de gestão de
empresas, promoção de acções de formação, recrutamento e selec-
ção de pessoal e gestão de imóveis próprios.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000 euros e é representado por 40 000 acções, cada uma com o
valor nominal 10 euros, correspondendo um voto a cada acção, com
a seguinte repartição entre os accionistas: Vitorino da Rocha Mo-
reira, 27 935 acções, Maria Amália das Neves Poças da Rocha Mo-
reira, 11 975 acções, Liliana Raquel Poças Moreira, 30 acções, Re-
nata Poças Moreira, 30 acções, e Carlos Alberto das Neves Poças,
30 acções.

2 � As acções, que podem ser nominativas ou ao portador, são
representadas por títulos de 1, 10, 50, 100 ou 1000 acções.

3 � As acções são convertíveis a requerimento e à custa do ac-
cionista, sendo o requerimento de conversão dirigido à administra-
ção, a quem compete decidir.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 4.º

São órgãos sociais da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) A administração;
c) O fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 5.º

1 � A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito
a voto.

2 � Compete à assembleia geral:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Deliberar sobre o plano de actividades e o orçamento;
e) Deliberar sobre alterações aos presentes estatutos;
f) Deliberar sobre afixação das remunerações dos membros dos

órgãos sociais;
g) Eleger os membros da mesa da assembleia geral, da administra-

ção, bem como o fiscal único;
h) Autorizar a contratação de empréstimos;
i) Deliberar sobre o aumento de capital;
j) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido con-

vocada, sem prejuízo das competências próprias dos outros órgãos
sociais.

ARTIGO 6.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e por um secretário.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral são eleitos por esta.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente sempre que para tal for convocada, nos termos
da lei ou a requerimento da administração.

2 � As convocatórias das assembleias gerais são efectuadas nos
termos da lei, sem prejuízo de poderem ser efectuadas por carta
registada com aviso de recepção, no caso de serem nominativas todas
as acções.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por um número ímpar de membros, entre
três a cinco membros, eleitos por três anos pela assembleia geral, que,
de entre si, designarão um presidente, sendo os restantes vogais.

2 � Compete ao conselho de administração:
a) Elaborar o plano de actividades;
b) Elaborar o orçamento e zelar pela sua execução;
c) Gerir os negócios sociais;
d) Aprovar os regulamentos internos indispensáveis ao funciona-

mento da sociedade;
e) Representar a sociedade em juízo e fora dele;
f) Decidir sobre a admissão de pessoal, bem como sobre a respec-

tiva remuneração;
g) Submeter à apreciação da assembleia geral o seu relatório de

actividades;
h) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes;
i) Propor à assembleia geral a contratação dos empréstimos que

tenha por necessários à prossecução do objecto, bem como o au-
mento de capital;

j) Praticar todos os actos relativos ao objecto social que não cai-
bam na competência atribuída a outros órgãos sociais;

3 � As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria dos seus membros.

4 � O presidente terá voto de qualidade nas deliberações do con-
selho.

5 � A sociedade obriga-se pela assinatura de qualquer um dos
administradores.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 9.º

1 � A fiscalização da actividade social é exercida por um fiscal
único, eleito em assembleia geral, que também elege o suplente.

2 � O fiscal único e o seu suplente são revisores oficiais de con-
tas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

3 � Além das competências constantes da lei, cabe, em especial,
ao fiscal único:

a) Emitir parecer acerca do orçamento;
b) Dirigir, através dos respectivos relatórios, recomendações à

administração relativas a qualquer assunto que se insira no âmbito
das suas competências de fiscalização;

c) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe tenha sido subme-
tido pela administração.

CAPÍTULO IV

Dissolução e liquidação

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade dissolve-se por deliberação dos accionistas ou
quando ocorra algum facto que, por lei, seja causa de dissolução.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, cabe à
administração proceder à liquidação de todo o activo e passivo da
sociedade.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 1000046473

CARMINDO NETO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2741/
020222; identificação de pessoa colectiva n.º 505870169; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/020222.

Certifico que António Carmindo Pinto Neto, casado com Maria
Orlanda Ferreira Neto em comunhão de adquiridos, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Carmindo Neto, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Estrada, freguesia de Sobrosa,
concelho de Paredes.
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§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de mobiliá-
rio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade até ao montante global correspondente a
10 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 1000046472

ESCOLA DE CONDUÇÃO SENHORA DO VALE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2063/
990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504619985; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 11/020222.

Certifico que a sociedade Escola de Condução Senhora do Vale,
Unipessoal, L.da, foi transformada em sociedade comercial por quo-
tas plural com a firma indicada em epígrafe, com nova redacção de
todo o pacto, cujo teor passou a ser o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Escola de Condução Senhora do
Vale, L.da

2 � Tem a sua sede no lugar de Senhora do Vale, 72, freguesia de
Cête, concelho de Paredes.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no ensino de condução de auto-
móveis e de motociclos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
19 951 euros e 92 cêntimos, dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 9975 euros e 96 cêntimos, pertencentes uma a cada um
dos sócios

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Manuel da
Costa Alves, que se mantém como gerente, e ao sócio Joaquim Fer-
reira Coelho, que agora é nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas

por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 1000046471

VERNI DIAS � COMÉRCIO DE TINTAS E VERNIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1531/
960301; identificação de pessoa colectiva n.º 503593303; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/020124.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada,
cujas contas foram aprovadas em 20 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ri-
beiro da Costa Pinheiro. 1000029384

IRMÃOS SOUSA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2734/
020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505923556; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/020219.

Certifico que entre José de Sousa Ferreira, casado com Sílvia Maria
Oliveira Dias em comunhão de adquiridos, Fernando de Sousa Fer-
reira, casado com Elsa Maria da Silva Ferreira em comunhão de
adquiridos, Manuel de Sousa Ferreira, casado com Maria Fernanda
Coelho Machado Ferreira em comunhão de adquiridos, e António
Alexandre de Sousa Ferreira, casado com Maria Sofia de Bessa Leal
Ferreira em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo teor do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Irmãos Sousa Ferreira, L.da, tem
a sua sede na Rua da Luz, 60, Lordelo, Paredes.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
qualquer parte do território nacional.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na fabricação de mobiliário de madeira.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas iguais de 1250 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, José de Sousa Ferreira, Fer-
nando de Sousa Ferreira, Manuel de Sousa Ferreira e António Ale-
xandre de Sousa Ferreira.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, conforme for deliberado em assembleia geral, até ao limite
de 50 000 euros.

4.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, conforme deliberação da assembleia geral tomada por
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maioria simples, a esta competindo, igualmente, a sua designação e
a fixação das respectivas remunerações.

2 � Não obstante o disposto no n.º 1 ficam, desde já, nomeados
gerentes todos os sócios.

3 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e

rescindir ou alterar os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira; e
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

5.º

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

6.º

1 � A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qual-
quer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, nomeadamente em caso de arresto,
penhora ou arrolamento.

7.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a aplicação
que for deliberada, por simples maioria, em assembleia geral.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 1000046331

NOVAS DO VALE DO SOUSA � COMUNICAÇÃO
SOCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1930/
981103; identificação de pessoa colectiva n.º 504266470; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/020219.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado em
5 024 100$, em dinheiro e subscrito pelos accionistas, tendo sido
dada nova redacção ao artigo 6.º do pacto, cujo teor passou a ser o
seguinte:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, dividido e representado por acções de valor nominal
de 5 euros cada.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 1000046332

MOREIRAS DA SILVA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 265/
760213; identificação de pessoa colectiva n.º 500577820; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
020219.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 3 de Fevereiro de 1989, da gerente Maria
Antónia Ferreira da Silva, por óbito.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 1000046334

GÉMEOS ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1376/
941028; identificação de pessoa colectiva n.º 503290351; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/020220.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado em
20 096 400$, em dinheiro, e subscrito pelos sócios em partes iguais,
tendo sido dada nova redacção aos artigos 1.º, 3.º e 4.º do pacto,
cujo teor passou a ser o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gémeos Andrade, L.da, tem a sua
sede na Rua da Igreja, 1402, da freguesia de Lordelo, concelho de
Paredes.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 200 000 eu-
ros, está dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
49 879 euros e 79 cêntimos e outra do valor nominal de 50 120 eu-
ros e 21 cêntimos, pertencentes ao sócio Fernando Santos Andrade,
e uma do valor nominal de 100 000 euros, pertencente ao sócio Do-
mingos Santos Andrade.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, por uma ou mais vezes, conforme deliberação em assem-
bleia geral, até ao limite de 500 000 euros.

ARTIGO 4.º

4 � Em ampliação dos poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Celebrar contratos de locação financeira de quaisquer locais para

a sociedade, rescindir ou alterar os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos e locação financeira mobiliária e imobiliária.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 1000046335

M. CARNEIRO GOMES � POLIMENTO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2738/
020220; identificação de pessoa colectiva n.º 505870410; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/020220.

Certifico que entre Manuel Carneiro Gomes e mulher, Maria Au-
gusta Barbosa Gonçalves, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo teor do seguin-
te contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Carneiro Gomes � Polimen-
to de Móveis, L.da, tem a sua sede na Avenida do Monte Azevido,
727, Rebordosa, Paredes.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação em
qualquer parte do território nacional.

3 � Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto social consiste na fabricação de mobiliário de madeira
para outros fins (polimento de móveis).

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de 4500 eu-
ros, pertencente ao sócio Manuel Carneiro Gomes, e outra de 500 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Augusta Barbosa Gonçalves.

4.º

1 � A gerência social será exercida por ambos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes, e será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis e proceder

aos necessários registos;
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b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e
alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou

industrial.
5.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade, ficando, porém, reservado aos sócios não cedentes o
direito de preferência.

6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento;
c) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular.
7.º

Os lucros apurados em cada exercício terão a aplicação que for
deliberada, por simples maioria, em assembleia geral.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 1000046336

INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO COSTA E ERMELINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 900, fl. 36
do C-4; identificação de pessoa colectiva n.º 502261323; inscrição
n.º 2745, fl. 126 E-6; número e data da apresentação: 6/020220.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada,
tendo sido as suas contas aprovadas em 4 de Fevereiro de 2002.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 1000046337

PAREDES INDUSTRIAL � PARQUES INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2417/
010601; identificação de pessoa colectiva n.º 504809040; averba-
mento n.º 2; número e data da apresentação: 3/020221.

Certifico que foi registada a designação de João Paulo Vasconce-
los Tavares Moreira para vogal do conselho de administração, em
representação da Parque-Invest, deliberado em 8 de Outubro de 2001.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 1000046338

PAREDES INDUSTRIAL � PARQUES INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2417/
010601; identificação de pessoa colectiva n.º 504809040; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
020221.

Certifico que foi registada a cessação de funções, em 8 de Ou-
tubro de 2001, do vogal do conselho de administração João Pau-
lo Moreira de Oliveira, em representação da Parque-Invest, por
renúncia.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 1000046339

ECORRUMO � PROJECTOS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1505/
951215; identificação de pessoa colectiva n.º 503541460; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 5/020221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004, como
segue:

Conselho de administração: presidente, Sónia Maria Carvalho
Nunes de Matos; vogais efectivos: Carlos Soares da Silva e Luís
Augusto Moreira Franco Barbosa Machado; vogal suplente, Pedro
César Pinto Ferreira.

Conselho fiscal: presidente, Ana Luísa da Silva Papão; vogal efec-
tivo, Manuel Rafael de Sousa Ferreira; revisor oficial de contas efec-
tivo, José Acácio da Rocha Ferreira; revisor oficial de contas su-
plente; Domingos de Oliveira Santos Silva.

Data da deliberação: 30 de Janeiro de 2002.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 1000046340

ALICE SOUSA � ACABAMENTOS DE ARTIGOS
DE VESTUÁRIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2491/
010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505638169; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/020221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
designação do gerente Ventura Nogueira Gonçalves.

Data: 31 de Outubro de 2001.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 1000046341

FIELDI � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1916/
981009; identificação de pessoa colectiva n.º 504244892; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/020222.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado em
12 051$, em dinheiro, e subscrito pelos sócios em partes iguais, tendo
sido dada nova redacção ao artigo 3.º do pacto, cujo teor passou a
ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal
12 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria
Isabel Santos de Almeida e Amílcar Fernando Granjo dos Santos.

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

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 1000046342

FLÁVIO & NUNO � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2740/
020222; identificação de pessoa colectiva n.º 505982285; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/020222.

Certifico que entre Flávio Gabriel Magalhães da Costa Dias Agu-
do e Nuno Filipe Baltazar Correia, solteiros, maiores, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo teor do seguinte
contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Flávio & Nuno � Restaurante,
L.da, tem a sua sede na Rua do Padre Moreira das Neves, fracção Z,
freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá deslocar a
sua sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, bem como abrir sucursais, filiais, agências ou qualquer outra
forma de representação onde e quando julgar conveniente.

2.º

O seu objecto é o de restaurante.
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3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade em juízo e
fora dele e remunerada ou não, conforme for deliberado em assem-
bleia geral, pertencem a ambos os sócios, desde já nomeados ge-
rentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessário a intervenção conjunta dos dois gerentes

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender, alienar ou tomar de arrendamento quaisquer

móveis ou imóveis de e para a sociedade;
b) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis de e para a

sociedade, podendo assinar contratos de leasing;
c) Obter empréstimos pelo tempo, prazos e condições que enten-

derem.
5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os sócios, em segundo
lugar, do direito de preferência na respectiva aquisição.

6.º

Os lucros anuais serão distribuídos ou não, conforme deliberação
em assembleia geral, para aprovação das contas de exercício.

7.º

1 � A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qual-
quer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento;
c) Falência do sócio;
d) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando, por partilha,
por divórcio ou separação de pessoas e bens, a quota não for adju-
dicada, no todo ou em parte, ao respectivo titular;

e) Interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo
titular.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 1000046344

PARAFUSADA � COMÉRCIO FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2627/
980413; identificação de pessoa colectiva n.º 504147030; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 4/020222.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado em
202 892$, em dinheiro, e subscrito em 10 144$60 pelo sócio Paulo
Jorge e em 192 747$40 pela sócia Paula Cristina, tendo sido dada
nova redacção aos artigos 1.º e 3.º do pacto, cujo teor passou a ser
o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação de PARAFUSA-
DA � Comércio Ferragens e Ferramentas, L.da, e tem a sua sede na
Rua da Lomba, caixa postal 409, freguesia de Recarei, concelho de
Paredes.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser deslocada dentro do concelho ou para um limítrofe, e criar su-
cursais, agências ou delegações e filiais, em qualquer parte do terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e está dividido em duas quotas: uma de 5700 euros, da
sócia Paula Cristina da Rocha Dias Oliveira Martins, e uma de
300 euros, do sócio Paulo Jorge de Castro Oliveira Martins.

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

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 1000046348

Q. M. C. � COMÉRCIO DE TINTAS, VERNIZES
E PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1842/
980507; identificação de pessoa colectiva n.º 504138790; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: of. 6 e 7/020222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 30 de Janeiro de 2001, de gerente do ex-
-sócio Carlos Alexandre Araújo de Campos, por renúncia.

Mais certifico que o capital da mesma foi aumentado em mais
25 180,32 euros, em dinheiro, e subscrito em 20 144,26 euros por
Jorge Fernando Coelho Sampaio Moura Azevedo e em 5036,06 eu-
ros por Eduarda Maria Rocha Sofia Azevedo, tendo, em consequên-
cia, sido alterados os artigos 3.º, n.º 1, e 4.º, n.os 1 e 2, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, inteiramente liberado, em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo de
80 000 euros a quota pertencente ao sócio Jorge Fernando Coelho
Sampaio Moura Azevedo e de 20 000 euros a quota pertencente à
sócia Eduarda Maria Rocha Sofia Azevedo.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Jorge Fernando
Coelho Sampaio Moura Azevedo, já nomeado gerente, bastando a
sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

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

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 1000046350

PENAFIEL

RESIDENCIAL BOLINHOS AMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.o 1102/
960222; identificação de pessoa colectiva n.º 503585548; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 29/20011220.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epí-
grafe aumentou o capital para 5000 euros com o reforço de 2410$,
tendo alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente subscrito e realizado, em dinheiro,
é de 5000 euros, está dividido em duas quotas iguais, de valor nomi-
nal de 2500 euros cada, pertencendo uma ao sócio José Belmiro
Pereira Sousa e outra à sócia Maria Cândida Ferreira Rocha Santana.

Conferida, está conforme.

31 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 1000035286

PORTO � 2.A SECÇÃO

PROJIDECO � PROJECTOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 53 494; identificação de pessoa colectiva n.º 503957925; inscri-
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ção n.º 10; número e data da apresentação: 15/011129; pasta
n.º 17 669.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social inteiramente realizado é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de três quotas, sendo de 4000 euros a quota perten-
cente ao sócio António Jorge Neto Pimentel e de 500 euros a quota
pertencente a cada uma das sócias Maria João de Carvalho Neto
Pimentel e Daniela Maria de Carvalho Neto Pimentel.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000045863

MANUELA LOPES CABELEIREIRO, ESTÉTICA
E PERFUMARIA, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 24; identificação de pessoa colectiva n.º 156544997; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 17/011129; pasta
n.º 20 211.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de aumento de capital, redenominação e alteração
do acto constitutivo, cujo artigo passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital do estabelecimento, integralmente realizado em dinhei-
ro é de 5000 euros, pertencente à sócia Arminda Manuela Rodrigues
Lopes.

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

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000045858

MANUEL DIAS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 54 335; identificação de pessoa colectiva n.º 504242822; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 34/011129; pasta n.º 18 815.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido nas seguintes quotas: uma de 4500 euros, do sócio
Manuel Antunes Dias, e outra de 500 euros, da sócia Cremilda Ri-
beiro Antunes Dias.

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

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000045850

Z. M. C. � FORMAÇÃO E AUDITORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 54 427; identificação de pessoa colectiva n.º 504284250; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 76/011129; pasta
n.º 18 979.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada e pertence a cada um dos sócios, Maria da Concei-
ção Coimbra Carneiro Araújo e Silva e José Fernando Maia de Ara-
újo e Silva.

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

Está conforme.

21 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000045847

GEESTRADA � GABINETE DE ENGENHARIA
DE ESTRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 48 129; identificação de pessoa colectiva n.º 502392061; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 70/011129; pasta
n.º 5417.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por quatro quotas iguais, de valor nominal
de 1250 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Joaquim
Fernando Ribeiro de Sousa, Maria Luísa da Silva Loureiro Prata e
Sousa, Ausberto Manuel Vieira da Rocha e Silva e Maria Cândida
Ferreira Rios.

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

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000045844

NOUS A NOUS � COMÉRCIO, SERVIÇOS
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.o 56 898; identificação de pessoa colectiva n.º 505620022;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/011127; pasta
n.º 24 548.

Certifico que pela escritura lavrada em 7 de Setembro de 2001,
no 6.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NOUS A NOUS � Comércio,
Serviços e Imobiliária, S. A.

2 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Avenida da Boavista, 280, 5.º, esquerdo/
centro, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração ou do
administrador único, a sede poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes e poderão ser criadas sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção, gestão e execução de
empreendimentos e investimentos industriais, imobiliários e de cons-
trução civil e obras públicas, prestação de serviços de consultadoria
e assessoria de empresas, compra e venda de imóveis para revenda
e seu arrendamento, importação, exportação, distribuição e repre-
sentação de produtos e equipamentos para a indústria e comércio e
prestação de serviços de assistência, reparação, planeamento indus-
trial, controlo de qualidade e formação técnica e aluguer de máqui-
nas e equipamentos.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros e divide-se em 10 000 acções, com o valor nominal
de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

Os accionistas são obrigados a prestações acessórias nas seguintes
condições:

1 � As prestações acessórias consistirão em entregas em dinhei-
ro à sociedade, sem contrapartida por parte desta, até ao limite
máximo correspondente a cinco vezes o seu capital social.

2 � O montante, momento e demais condições de cada cha-
mada serão definidos dentro dos limites previstos no presente
artigo, por deliberação dos accionistas em assembleia geral, to-
mada por maioria qualificada de dois terços dos votos correspon-
dentes ao capital.

3 � A obrigação de cada accionista será proporcional à sua par-
ticipação no capital social da sociedade.

4 � Em qualquer momento, por deliberação dos accionistas em
assembleia geral tomada com os votos dos que tenham efectuado
prestações acessórias, pode o capital ser aumentado por conversão
dos respectivos créditos.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e livremente
convertíveis.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000 e 10 000 ac-
ções, sendo permitida a sua concentração ou divisão.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das
acções, conterão as assinaturas de dois administradores, podendo uma
ser de chancela, ou do administrador único.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode participar em agrupamentos complementares
de empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico e,
bem assim, adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quo-
tas em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o
objecto destas e embora sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 8.º

1 � Nos aumentos de capital da sociedade os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções relativamente a
quem não for accionista.

2 � O direito de preferência referido no número anterior será
exercido pelos accionistas preferentes nos termos estipulados no
artigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode
adquirir acções próprias e praticar sobre elas as operações que se
mostrem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas e se a assembleia geral não deliberar
em sentido diverso.

ARTIGO 10.º

A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, conver-
ter acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, em confor-
midade com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das for-
mas previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado
em assembleia geral.

2 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode-
rá adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as opera-
ções que se mostrem convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o conselho fiscal ou fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto.

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

3 � As representações de accionistas serão comunicadas ao pre-
sidente da mesa por carta com a assinatura reconhecida notarial-
mente ou certificada pela sociedade, entregue na sede social até cin-
co dias úteis antes da data designada a reunião da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 � Tem direito de voto o accionista titular de pelo menos 100 ac-
ções registadas em seu nome ou em seu nome depositadas na sede
social ou em qualquer instituição de crédito até 10 dias antes da data
designada para a reunião da assembleia geral, comprovado perante a
sociedade tal depósito até cinco dias antes da data da reunião.

2 � Os accionistas possuidores de um número inferior a 100 ac-
ções poderão agrupar-se por forma a completar esse número, fazen-
do-se então representar por um accionista dos agrupados, o que terá
de ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral por
meio de carta e até 10 dias antes da data da reunião.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral por
quatro anos, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos
quadriénios sem qualquer limitação.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convoca-
tória, estando presentes ou representados accionistas titulares de pelo
menos 50 % das acções ordinárias.

2 � A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma se-
gunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não poder
reunir-se por falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de
15, podendo esta deliberar qualquer que seja o número de accionistas
presentes e o capital por eles representado.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conse-
lho de administração, composto por três a nove membros, mas
sempre em número ímpar, que podem ser ou não accionistas, elei-
tos pela assembleia geral por um período de quatro anos, sendo
permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios, sem qual-
quer limitação.

2 � Se o capital social não exceder o limite definido por lei para
a adopção desse regime, a sociedade poderá funcionar com um único
administrador.

3 � Os administradores eleitos estabelecerão entre si as regras de
funcionamento do conselho de acordo com a lei e o contrato de
sociedade em vigor.
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4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outros administradores mediante carta dirigida ao
presidente.

5 � Os membros do conselho de administração, ou o administra-
dor único, dispensados de caução, terão ou não remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, sendo que a sua remune-
ração poderá ser certa ou consistir total ou parcialmente numa
percentagem dos lucros distribuídos do exercício.

6 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reúne-se pelo menos uma vez
em cada seis meses e, além disso, sempre que o seu presidente o
convoque, por iniciativa própria ou a pedido do fiscal único ou de
dois administradores.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos dos administradores presentes ou devidamente
representados, cabendo ao presidente, no caso de empate, voto de
qualidade.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão corren-
te da sociedade num administrador ou numa comissão executiva,
formada por três administradores, fixando os poderes que decida
delegar-lhes, nos termos e limites da lei.

ARTIGO 19.º

Compete ao conselho de administração, ou ao administrador úni-
co, exercer os mais amplos poderes de gestão, representando a so-
ciedade em juízo e fora dele e praticando todos os actos e exercendo
todas as funções necessárias à realização do objecto social e, no-
meadamente, deliberar sobre:

a) Aquisição de bens móveis ou imóveis e aliená-los, permutá-los
ou obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate de
constituição de garantias reais;

b) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da sociedade;
c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções que a socie-

dade seja autora ou ré, bem como comprometer-se em árbitros;
d) Deliberar sobre a participação da sociedade em quaisquer socie-

dades a constituir ou já constituídas, bem como sobre a associação
com outras empresas;

e) Tomar e dar de arrendamento, independentemente do prazo,
quaisquer bens móveis ou imóveis ou parte deles;

f) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
g) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
h) Exercício dos direitos sociais relativos às participações finan-

ceiras da titularidade da sociedade;
i) Constituição de procuradores ou de mandatários nos termos do

artigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer outros e deter-
minados fins;

j) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-
mentos.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Dois administradores;
c) Um administrador e um procurador da sociedade com poderes

bastantes;
d) Um mandatário, dentro dos limites do mandato que lhe foi

conferido pelo conselho de administração e constantes da respecti-
va promoção;

e) Do administrador único, se a sociedade assim funcionar.
2 � Nos assuntos de mero expediente, basta a assinatura de qual-

quer administrador ou procurador.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por
um fiscal único e um suplente, eleitos por um período de quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios e sem
qualquer limitação.

2 � A assembleia geral poderá deliberar que a fiscalização seja
exercida por um conselho fiscal, composto por um número ímpar
de membros, no máximo de cinco, com um ou dois suplentes nos
termos da lei, eleitos por período igual a quatro anos, sendo admiti-
da a sua reeleição.

3 � O conselho fiscal reunirá periodicamente nos termos da lei
e, além disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, quer
por iniciativa própria quer a pedido de qualquer dos restantes mem-
bros, ou a solicitação do conselho de administração ou administra-
dor único.

CAPÍTULO IV

Ano social e aplicação de resultados

ARTIGO 22.º

O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

1 � Na deliberação sobre a aplicação dos lucros de exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre a constituição
de empresas.

2 � Quanto ao remanescente, poderá a assembleia geral, por
maioria simples, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à cons-
tituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras aplica-
ções específicas do interesse da sociedade, ou atribuí-lo a dividendos
aos accionistas na proporção das acções que o possuírem.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na
lei.

ARTIGO 25.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á, extrajudicialmente, à res-
pectiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatá-
rios os membros do conselho de administração em exercício.

Mais certifico que pela mesma escritura foram designados os se-
guintes membros dos órgãos sociais:

Administrador único: Rosalina Ferreira Leite, viúva, residente na
Rua da Ribeira Brava, 24, Fiães, Santa Maria da Feira;

Fiscal único: Mendes, Ferreira & Soutinho (sociedade de revisores
oficiais de contas n.º 160), com sede na Rua do Professor Correia de
Araújo, 593, Praceta Privada, entrada 3, sala 3, Porto, representada
pelo Dr. José Pinto de Almeida Soutinho (revisor oficial de contas
n.º 144), casado, residente na Rua de José Maria Alves, 245, Cani-
delo, Vila Nova de Gaia;

Fiscal único suplente: Santos Vaz & Trigo Morais (sociedade de
revisores oficiais de contas n.º 155), com sede na Rua de Silva Brin-
co, 148, São Mamede de Infesta, Matosinhos, representada pela
Dr.ª Maria da Piedade Gonçalves dos Santos Vaz (revisor oficial de
contas n.º 878), casada, residente na Rua da Alegria, 1924, 2.3, Porto.

É o que me cumpre certificar.

22 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047261

LUCAS & LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 56 907; identificação de pessoa colectiva n.º 505793377; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 19/011130; pasta n.º 24 562.

Certifico que pela escritura lavrada em 7 de Novembro de 2001,
no 7.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Lucas & Lucas, L.da, tem a
sua sede na Rua de 9 de Julho, 122, da freguesia de Cedofeita, con-
celho do Porto, e durará por tempo indeterminado.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a actividade de aferição, repa-
ração e comercialização de taxímetros para táxis, conta-quilóme-
tros, manómetros e aparelhos de precisão.
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ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro, é de 5000 euros, que corres-
ponde à soma de três quotas: uma de 2500 euros, pertencente ao
sócio José António dos Santos Lucas, e duas de 1250 euros cada,
pertencentes uma à sócia Alice Gonçalves Mendonça dos Santos
Lucas e outra ao sócio Luís Miguel Mendonça dos Santos Lucas.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre os sócios, porém, a cessão a estranhos fica dependente do
consentimento da sociedade, à qual é reservado o direito de prefe-
rência em primeiro lugar e em segundo lugar aos sócios não ceden-
tes.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota:
Por acordo com o respectivo titular;
Sendo a quota arrestada, penhorada ou por qualquer outra forma

retirada da livre disponibilidade do seu titular, salvo havendo oposi-
ção julgada procedente.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios José António
dos Santos Lucas e Luís Miguel Mendonça dos Santos Lucas, desde
já designados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique obrigada é suficiente a assinatura
de um gerente.

3 � No exercício dos seus poderes normais, a gerência poderá
ainda:

a) Comprar, vender ou permutar bens móveis ou imóveis, inclu-
sive viaturas automóveis;

b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento;
c) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos.
4 � É expressamente proibido aos gerentes e mandatários ou

procuradores vincularem a sociedade em outros actos e contratos
estranhos ao objecto social, designadamente por meio de letras de
favor, fianças, avales, subfianças ou actos semelhantes.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral delibe-
rar.

ARTIGO 8.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 50 000 euros, repartidas proporcionalmente por
todos os sócios em função das suas quotas quando a sociedade o
deliberar por unanimidade.

ARTIGO 9.º

Nos casos de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
dos sócios, a sociedade continuará com o sócio sobrevivo e os her-
deiros do falecido ou representante legal do interdito ou inabilitado;
em caso de pluralidade, deverão nomear de entre si um que a todos
represente.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047258

S. JORGE V � FLORES E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 56 906; identificação de pessoa colectiva n.º 505308576; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/011130; pasta n.º 24 561.

Certifico que pela escritura lavrada em 9 de Fevereiro de 2001,
no Cartório Notarial de Porto de Mós, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma S. Jorge V � Flores e Plantas, L.da

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua de João Pedro Ribeiro, 677,
freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou outras
formas de representação em qualquer localidade do País ou do es-
trangeiro.

3.º

Tem por objecto o comércio de flores, plantas, artigos de deco-
ração, serviços de manutenção e jardinagem.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, noutras
sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, equivalente a 4 009 640$ e corresponde à soma de
duas quotas iguais de valor nominal de 10 000 euros, uma de cada
um dos sócios, Viveiros S. Jorge, S. A., e Sónia Maria Sousa Guedes.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao dobro do capital social.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou ascen-
dentes é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da so-
ciedade, gozando esta de direito de preferência na sua aquisição, caso
os sócios não cedentes, que o detêm em primeiro lugar, o não exer-
çam no prazo de 10 dias.

6.º

1 � São nomeados gerentes a sócia Sónia Maria Sousa Guedes e o
não sócio Saul António Vieira de Sousa Vitorino, este sem direito a
remuneração.

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de dois gerentes, ex-
cepto nos actos de mero expediente, para os quais é suficiente a
assinatura de um gerente.

3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos
aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

4 � Consideram-se incluídos nos poderes de gerência o arrenda-
mento de quaisquer locais para a sociedade, a compra para a socie-
dade de quaisquer viaturas automóveis e a venda das que dela sejam
propriedade.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou adquirir quotas de quaisquer
sócios, desde que totalmente liberadas, independentemente do seu
consentimento, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é o valor do último balanço

legalmente aprovado.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo regis-
to e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas, equipamento
necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica desde
já autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta
aberta em nome da sociedade.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047253

JOEL RIBEIRO NOVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.o 56 904; identificação de pessoa colectiva n.º 505707080;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 68/011205; pasta
n.º 24 558.
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Certifico que pela escritura lavrada em 14 de Novembro de 2001,
no 4.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se irá reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joel Ribeiro Novais, L.da, e tem
a sua sede na Rua Direita de Francos, 1049, no Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar
a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios, Joel Ribeiro Novais e Almerinda Soares Mon-
teiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

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

Está conforme.

22 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047248

SEMELHE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 53 548; identificação de pessoa colectiva n.º 503980242; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 18/011130; pasta n.º 17 761.

Certifico que pela acta n.º 5, de 10 de Outubro de 2001, foi alte-
rado o artigo 4.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja re-
dacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é do montante de 5000 euros e está total-
mente realizado em dinheiro.

2 � Esse capital está dividido nas seguintes quotas:
a) Uma quota de 3875 euros, pertencente à sócia Albertina Se-

melhe Alves de Sá;
b) Uma quota de 375 euros, pertencente ao sócio Christopher Silva

Alves de Sá;
c) Uma quota de 375 euros, pertencente à sócia Cláudia Silva Alves

de Sá; e
d) Uma quota de 375 euros, pertencente ao sócio Ricardo Silva

Alves de Sá.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

26 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047245

NUNO & CERQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 8638; identificação de pessoa colectiva n.º 503936502; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 28/011130; pasta n.º 22 026.

Certifico que pela acta n.º 6, de 30 de Outubro de 2001, foi alte-
rado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja re-
dacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 4750 euros, per-
tencente à sócia Maria do Sameiro Cerqueira Fernandes, e uma de
250 euros, pertencente ao sócio Manuel Jaime Fernandes.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

27 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047241

IVISA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 3878; identificação de pessoa colectiva n.º 503090026; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
011130; pasta n.º 16 541.

Certifico que pela acta n.º 14, de 15 de Outubro de 2001, a sede
da sociedade em epígrafe foi deslocada para a Rua da Constituição,
404, 4.º, direito, freguesia de Bonfim, Porto.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

27 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047238

TURÍSTICA CENTRAL DE LAMEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 1281; identificação de pessoa colectiva n.º 500560153; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 33/011130; pasta
n.º 12 115.

Certifico que pela acta n.º 38, de 23 de Novembro de 2001, foi
alterado o artigo 4.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
199 519 euros e 16 cêntimos, dividido em quatro quotas, sendo: uma
no valor nominal de 103 749 euros e 96 cêntimos, pertencente ao
sócio João Manuel Rebelo Martins; duas iguais, no valor nominal de
37 908 euros e 64 cêntimos, pertencentes uma a cada um dos sócios
Maria Teresa Fernandes da Silva Martins e Pedro Nuno Fernandes
Martins, e uma no valor nominal de 19 951 euros e 92 cêntimos,
pertencente ao sócio Jorge Manuel Ferreira Valente.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

28 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047235

QUEIRÓS, SILVA & MOUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 48 820; identificação de pessoa colectiva n.º 502498404; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 48/011130; pasta n.º 7053.

Certifico que pela acta n.º 17, de 3 de Abril de 2001, foi alterado
o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção
passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de três quotas, uma no valor
nominal de 1666,67 euros, pertencente ao sócio António Ferreira
da Silva, outra no valor de 1666,67 euros, pertencente ao sócio
António Vítor Valente Moutinho, e outra no valor de 1666,66 eu-
ros, pertencente ao sócio Serafim Moreira Queirós.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

1 de Março de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000047233
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GARCIA & ABREUS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 6354; identificação de pessoa colectiva n.º 500532230; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 16; números e data das
apresentações: 1 e 2/011130; pasta n.º 1986.

Certifico que pela acta n.º 74, de 25 de Outubro de 2000, a sede
da sociedade em epígrafe foi deslocada para a Rua de D. Estefânia,
246, 7.º, sala 25, freguesia de Massarelos, Porto.

Mais certifico que pela acta n.º 76, de 22 de Outubro de 2001,
foram alterados os n.os 1 e 2 do artigo 5.º do pacto social da socie-
dade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros.

2 � As acções são de 5 euros cada uma e representadas em títu-
los de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

25 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047231

MOURA NUNES & TITO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 50 494; identificação de pessoa colectiva n.º 502990503; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/011130; pasta n.º 11 308.

Certifico que pela escritura lavrada em 7 de Novembro de 2001,
no 7.º Cartório Notarial do Porto, foi alterado o artigo 3.º do pacto
social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de 5000 eu-
ros a cada um dos sócios, Tito Lopes e Maria de Lurdes Cardoso
Lima Moura Nunes.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

25 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047230

MONTEIRO, RIBAS � PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 50 916; identificação de pessoa colectiva n.º 503102270; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 20/011130; pasta n.º 12 149.

Certifico que pela acta n.º 11, de 16 de Novembro de 2001, foi
alterado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de 4900 eu-
ros à sócia Monteiro, Ribas � Indústrias, S. A., e uma do de 100 eu-
ros à sócia FLEXOCOL � Fábrica de Artefactos de Borracha, L.da

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

26 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047229

PORTUCALENSE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 20 687; identificação de pessoa colectiva n.º 500384010; ins-

crição n.º 4; número e data da apresentação: 42/011130; pasta
n.º 11 947.

Certifico que pela acta n.º 12, de 22 de Outubro de 2001, foi alte-
rado o artigo 4.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja re-
dacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, Fernando Valente e António
Moreira Cardoso.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

1 de Março de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000047226

HIGINO & EUGÉNIA ASCENSÃO � SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 49 837; identificação de pessoa colectiva n.º 502758457; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 41/011130; pasta
n.º 9448.

Certifico que pela acta n.º 11, de 22 de Outubro de 2001, foi alte-
rado o artigo 5.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja re-
dacção passa a ser a seguinte:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada um dos sócios, Higino Faria Monteiro de Carvalho
e Maria Eugénia Alves de Ascensão.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

28 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047223

GONÇALVES & PEREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 14 488; identificação de pessoa colectiva n.º 500128812; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 34/011130; pasta
n.º 22 435.

Certifico que pela acta n.º 29, de 30 de Agosto de 2001, foi alte-
rado o artigo 4.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja re-
dacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente liberado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma de três partes sociais, sendo de 2250 euros a
parte social pertencente a cada um dos sócios Francisco Reis Cer-
queira e Eduardo Oliveira Reis Cerqueira e de 500 euros a parte so-
cial pertencente ao sócio Joaquim Martinho de Oliveira Cunha.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

28 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047219

VASCONCELOS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 13 505; identificação de pessoa colectiva n.º 500553769; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 35/011130; pasta
n.º 12 061.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 130 � 6 de Junho de 2002 11 890-(125)

Certifico que pela acta n.º 53, de 30 de Agosto de 2001, foi alte-
rado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja re-
dacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de 2500 eu-
ros cada, e pertencente uma a cada um dos sócios, José Maria Gama
da Rocha e J. J. C. � Alimentação & Bebidas, L.da

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

28 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047213

NUNCA, OFICINA ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.o 56 900; identificação de pessoa colectiva n.º 505658038;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/011127; pasta
n.º 24 550.

Certifico que pela escritura lavrada em 5 de Setembro de 2001,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de
Coimbra, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se irá reger
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Nunca, Oficina Artística, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mouzinho da Silveira,
88, freguesia de São Nicolau, concelho e cidade do  Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de papel e
derivados, obras de arte e oficinas artísticas.

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, Ana Maria Tavares Martins e Ricardo
José da Silva Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os só-
cios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047166

MESQUITA & TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 14 848; identificação de pessoa colectiva n.º 501313699; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 37/011129; pasta n.º 425.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de aumento de capital, redenominação e alteração do
contrato, cujo artigo passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado na
caixa social, é de 5000 euros, sendo de 2500 euros a quota de cada um
dos sócios, Manuel Silva Dias e Fernando António Ferreira Cardoso.

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

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000045841

JOSÉ RODRIGUES FONTES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 16 346; identificação de pessoa colectiva n.º 500490830; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e inscrição n.º 29; números e data
das apresentações: 23, 24, 27, 29 e 32/011129; pasta n.º 153.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerentes: José Alves Peres, Abel Vieira
Martins do Rio, António de Oliveira Bantim, José António Barbosa
Coelho, por renúncia, em 26 de Novembro de 2001.

Alteração do contrato, cujos artigos passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
149 639 euros e 36 cêntimos, dividido em treze quotas, assim subscri-
tas: uma do valor nominal de 18 704 euros e 92 cêntimos e duas dos
valores nominais de 3740 euros e 98 cêntimos, pertencentes à sócia
Olívia Nobre Martins; uma do valor nominal de 18 704 euros e 92 cên-
timos e duas dos valores nominais de 3740 euros e 98 cêntimos, per-
tencentes à sócia Maria Alice Nobre Martins; uma do valor nominal
de 14 963 euros e 94 cêntimos e uma do valor nominal de 7481 eu-
ros e 97 cêntimos, pertencentes ao sócio Marcelo José Nunes; uma
do valor nominal de 14 963 euros e 94 cêntimos, pertencente aos
sócios Armando Amaral Nunes e Marcelo José Nunes, em comum e
sem determinação de parte ou direito; uma do valor nominal de
37 409 euros e 84 cêntimos, pertencente aos sócios Maria Dalva
Queiroz Vilar, Márcia de Fátima Queiroz Vilar e Luiz Cláudio Queiroz
Vilar, em comum e sem determinação de parte ou direito; uma do
valor nominal de 7481 euros e 97 cêntimos, pertencente aos referi-
dos sócios Maria Dalva Queiroz Vilar, Márcia de Fátima Queiroz Vi-
lar e Luiz Cláudio Queiroz Vilar, em comum e partes iguais; uma do
valor nominal de 7481 euros e 97 cêntimos, pertencente ao sócio
Aires Teixeira de Carvalho, e uma do valor nominal de 7481 euros e
97 cêntimos, pertencente ao sócio Fernando Rodrigues de Pinho.

§ único. A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suple-
mentares de capital, desde que assim o deliberem por unanimidade
em assembleia geral onde esteja representada a totalidade do capital
social, até ao montante de 299 278 euros e 72 cêntimos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos já gerentes Ar-
mando Amaral Nunes, Aires Teixeira de Carvalho e Fernando Ro-
drigues de Pinho e de Armindo Martins e ainda de quem venha a ser
nomeado em assembleia geral.

§ único. Os actos de mero expediente poderão ser assinados por
qualquer um dos gerentes; no entanto, para validamente representar
e obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos que envol-
vam responsabilidade são necessárias as assinaturas conjuntas de três
gerentes, com excepção do movimento das contas bancárias da so-
ciedade, para as quais basta a assinatura de dois gerentes.

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

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000045839
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REPRESENTAÇÕES TRILÉNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 55 336; identificação de pessoa colectiva n.º 504812432; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 71, 72 e 74/011129; pasta n.º 22 597.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de Pedro Miguel de Marinho Rai-
mundo, por renúncia, em 20 de Novembro de 2001.

Alteração do contrato, cujo artigo passou a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Maria do Carmo Cunha Teixeira Pereira, que desde já
fica nomeada gerente.

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000045838

PONTO POR PONTO � COMERCIALIZAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 53 777; identificação de pessoa colectiva n.º 504069055; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 87/011129; pasta n.º 18 030.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em quatro, sendo duas do valor nominal
de 1500 euros cada, pertencendo uma a cada uma das sócias Rute
Salomé Machado Marques dos Santos e Sara Luísa Machado Marques
Nunes, e duas do valor nominal de 1000 euros cada, pertencendo
uma a cada uma das sócias Sílvia Isabel Machado Marques e Marta
Filipa Machado Marques Sousa.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000045837

ROCHA & CARDOSO � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 54 097; identificação de pessoa colectiva n.º 504164180; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 38/011129; pasta n.º 18 430.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo passou a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros, divididos em três quotas: duas quotas de valor nominal
de 1666,67 euros, pertencentes uma quota à sócia Olga Maria da Ro-
cha Cardoso e outra quota à sócia Paula da Conceição Rocha, e por
último uma quota de valor nominal de 1666,66 euros, pertencente
ao sócio José Manuel da Rocha Cardoso, perfazendo desta forma a
totalidade do capital social.

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

Está conforme.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000045833

POLIMONTA � MONTAGENS ELÉCTRICAS E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 56 877; identificação de pessoa colectiva n.º 505475820; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 51/011120; pasta n.º 24 526.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos têm a seguin-
te redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma POLIMONTA � Montagens Eléctri-
cas e Manutenção, L.da, com sede na Praça do Dr. Pedro Teotónio
Pereira, 3, sala 13, freguesia do Bonfim, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em montagens eléctricas e manutenção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas, uma do valor nominal de
1500 euros, pertencente ao sócio Manuel José Araújo Gonçalves dos
Santos, e duas iguais do valor nominal de 1750 euros, pertencentes
uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Manuel José
Araújo Gonçalves dos Santos, que desde já é nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

6 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000045826

TRATADO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 51 822; identificação de pessoa colectiva n.º 503406686; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 64/011129; pasta
n.º 13 953.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de aumento de capital, redenominação e alteração
do contrato, cujo artigo passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
17 000 000 de euros, representado por 17 000 000 de acções com
o valor nominal de 1 euro cada uma.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000045921

MÓVEIS SALVADOR � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 39 412; identificação de pessoa colectiva n.º 501640711; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 7, 8 e 13/011129; pasta n.º 20 420.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de Salvador Ferreira Coutinho, por
renúncia, em 29 de Outubro de 2001.
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Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato, cu-
jos artigos passam 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, no valor de
2500 euros, pertencendo uma a cada uma das sócias, Elizabete Ma-
ria Moreira Coutinho Pereira e Alexandra Cristina Pereira da Silva.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias, desde já
nomeadas gerentes, sendo obrigatória a assinatura de ambas para
obrigar a sociedade.

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

Está conforme.

25 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000045923

NOVA TABACARIA TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 47 496; identificação de pessoa colectiva n.º 502335475; inscri-
ções n.os 6 e 7; números e data das apresentações: 58 e 59/011126;
pasta n.º 4057.

Certifico que pela escritura lavrada em 19 de Novembro de 2001,
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do
Porto, foi alterado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em
epígrafe, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividi-
do em duas quotas, sendo uma do valor nominal de 4375 euros, per-
tencente à sócia Maria Emília Pinto da Costa Trindade, e outra do
valor nominal de 625 euros, pertencente ao sócio Ricardo Jorge da
Costa Trindade.

Mais certifico que pela mesma escritura foi designado gerente da
sociedade em epígrafe Ricardo Jorge da Costa Trindade, solteiro,
maior, residente na Rua Sol Vida, 45, 4.º, esquerdo, nascente, fre-
guesia do Canidelo, Vila Nova de Gaia.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

20 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047267

WISECODE � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 56 355; identificação de pessoa colectiva n.º 504979906; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: of. 47 e 48/011126; pasta n.º 23 915.

Certifico que pela escritura lavrada em 13 de Setembro de 2001,
no 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Matosi-
nhos, cessou da função de gerente da sociedade em epígrafe Paulo
Alexandre Andrade Alves Serdoura, por renúncia, tendo sido desig-
nada gerente da mesma sociedade Carolina Fernanda Jesus Rocha
Ribeiro, casada, residente na Rua de Augusto Santo, 62, Coimbrões,
Vila Nova de Gaia.

É o que me cumpre certificar.

19 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047270

PERSONAL VALUE � SOCIEDADE GESTORA
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 49 925; identificação de pessoa colectiva n.º 502783940; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 24; números e data
das apresentações: 23 e 24/011126; pasta n.º 9800.

Certifico que, por carta de 18 de Outubro de 2001, cessou da fun-
ção de administrador da sociedade em epígrafe, em 14 de Novembro
de 2001, Narciso José Ferreira de Carvalho, por renúncia.

Mais certifico que pela acta n.º 21, de 14 de Novembro de 2001,
foi designado vogal do conselho de administração da sociedade em
epígrafe para o quadriénio em curso, 2000-2003, Ricardo Vergueiro
Fernandes Costa, casado, residente na Rua de Marta Mesquita da
Câmara, 149, habitação 21, Porto.

É o que me cumpre certificar.

18 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047272

URNOVILA � EMPREENDIMENTOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 51 046; identificação de pessoa colectiva n.º 502018755; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 56/
011126; pasta n.º 12 261.

Certifico que pela escritura lavrada em 22 de Junho de 2001, no
1.º Cartório Notarial da Figueira da Foz, a sede da sociedade em
epígrafe foi deslocada para a Rua da Professora Angélica Rodrigues,
17, sala 2, freguesia de Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova de
Gaia.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

20 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047275

JOAQUIM COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 24 282; identificação de pessoa colectiva n.º 500899479; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 52/011126; pasta n.º 20 372.

Certifico que pela acta n.º 27, de 11 de Abril de 2001, foi altera-
do o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redac-
ção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de 3500 eu-
ros, pertencente ao sócio Joaquim Augusto da Silva Coelho, e outra
de 1500 euros, pertencente à sócia Maria Carolina Teixeira Barros
Silva Coelho.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

20 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047277

IMPA ECONOMISTAS � CONSULTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.o 54 082; identificação de pessoa colectiva n.º 504164546; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 51/011126; pasta n.º 18 414.

Certifico que pela acta n.º 6, de 31 de Outubro de 2001, foi alte-
rado o artigo 4.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja re-
dacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, dividido e representado por 10 000 acções, com o valor
nominal de 5 euros cada uma.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

20 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilher-
me Cerqueira Martins. 1000047283
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