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4.  Empresas � Registo comercial

LISBOA

CASCAIS
IRMÃOS MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7622 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500485561;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 118/011029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

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 e uma de cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de
Almeida Brazão Carvalho. 3000066697

TEXTIMALHAS � FABRICO E COMERCIALIZAÇÃO
DE MALHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4028 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501624490;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 148/011029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º, 9.º e 11.º, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 eu-
ros, representado por 50 000 acções no valor nominal de 5 euros
cada uma.

2 � O capital social pode ser aumentado, uma ou mais vezes, por
simples deliberação do seu conselho de administração.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Fora do caso assinalado na alínea precedente, pela assinatura

conjunta de dois dos outros administradores;
c) Pela assinatura do mandatário ou dos mandatários da sociedade,

nos termos da respectiva procuração, mesmo que o mandatário seja
administrador da sociedade;

d) Os actos de mero expediente poderão ser assinados por qual-
quer administrador.

§ único. Os actos de aquisição, alienação e oneração de bens imó-
veis, móveis, móveis registáveis e de direitos, bem como os de loca-
ção civil ou financeira de bens imóveis, móveis e móveis registáveis
são da competência do conselho de administração.

ARTIGO 11.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único ou
por um conselho fiscal composto de três membros efectivos e um
suplente, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de
Almeida Brazão Carvalho. 3000066695

INTERTECTOS � REVESTIMENTOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3364 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501381066;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 54/011029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º e 7.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma de 160 000$,
do sócio Manuel Coelho Guedes da Costa, e outra de 240 000$, do
sócio Fernando Lopes Nunes.

7.º

Em caso de penhora, arrolamento ou arresto sobre uma das quo-
tas, a sociedade poderá amortizá-la pelo seu valor nominal.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de
Almeida Brazão Carvalho. 3000066694

BXO � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 165 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503519995; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
68/011029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de 4750 euros, pertencente à sócia Aida Maria de Almeida
Magalhães Barbosa de Carvalho, e outra do valor nominal de 250 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Armanda Bairrada da Silva.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de
Almeida Brazão Carvalho. 3000066691

TIGGIS ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 976 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504365436; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 56 e 57/011029.

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

Cessação de funções do gerente Rui Manuel Ventura Martins Fi-
gueiredo.

Causa: renúncia.
Data: 25 de Julho de 2001.
Alteração parcial do contrato social quanto aos artigos 3.º e 4.º,

os quais passam a ter a redacção seguinte:

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 de cada um dos sócios, António
José Cardoso Rodrigues e Isilda Martins Rodrigues.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
António José Cardoso Rodrigues e Isilda Martins Rodrigues, já no-
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meados gerentes, bastando a assinatura de qualquer um deles para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Assim outorgaram.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de
Almeida Brazão Carvalho. 3000066688

MOURA MOREIRA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 769 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504835220; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
58/011029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, 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, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, Luís José dos Santos Moura e Maria Guilhermina de Figueiredo
Antunes Moreira.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de
Almeida Brazão Carvalho. 3000066685

RGB EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 460 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503493112; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
69/011029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 5.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, divididos em duas quotas: uma de 4900 euros, perten-
cente ao sócio João Manuel Princes da Cunha Lopes, e a outra de
100 euros, pertencente ao sócio Paulo Filipe de Oliveira Vieira.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de
Almeida Brazão Carvalho. 3000066682

AUTO OLIMAC � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7083 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502752300;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 46/011029.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de
Almeida Brazão Carvalho. 3000066679

CASA 4 � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7303 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502786612;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 114/011029.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de
Almeida Brazão Carvalho. 3000066678

VIDOURO � COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DOS VINHOS DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4351 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501765581;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 110 e 112/011029.

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

Cessação de funções de gerentes.
Gerentes: José Maria Neves Miranda e Paulo Alexandre Dias do

Nascimento.
Causa: renúncia.
Data: 9 de Outubro de 2001.
Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: o sócio Anselmo Alexandre Dias do Nascimento.
Data da deliberação: 9 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de
Almeida Brazão Carvalho. 3000066673

AMÉLIA QUARESMA DO ROSÁRIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1196 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501058079;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 128/011029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

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 uma de cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

20 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de
Almeida Brazão Carvalho. 3000066672

VÍTOR & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 727 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500724733;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 16/011031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por acta de
28 de Setembro de 2001, foi alterado parcialmente o contrato soci-
al quanto ao artigo 3.º, tendo o capital sido reforçado com 602 410$,
em dinheiro, pelos sócios, em partes iguais e redenominado em eu-
ros, tendo o artigo ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio, Manuel Rita
Correia e Bárbara Joaquina de Jesus.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000066671
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ROTAS E NOTAÇÕES � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 922 (Oeiras); inscrições n.os 2 e 3; números e data das apre-
sentações: 68 e 69/011031.

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

2 � Apresentação n.º 68/011031.
Designação para secretário efectivo de Maria Amélia de Oliveira

Lourenço Gonçalves de Magalhães Mesquita, residente na Rua de
Pinheiro Chagas, 101, 1.º, esquerdo, Lisboa, e para secretário su-
plente Maria Teresa Lourenço de Oliveira Gonçalves Machado, re-
sidente na Rua de Pinheiro Chagas, 101, 1.º, esquerdo, Lisboa, em
4 de Outubro de 2001.

3 � Apresentação n.º 69/011031.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000066668

ESTEVES, MARQUES & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 411 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 504075870; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
5/011031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social, com reforço do capital de
1 500 000$ para 150 000 euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, o
qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de
50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Evaristo
Marques Esteves, Manuel Marques Esteves e José Marques Este-
ves.

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

Está conforme o original.

13 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 3000066666

ARFESIMÃO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 517 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 87/020129.

Certifico que entre Simão Nkieke e Fernandes António Paim 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 ARFESIMÃO � Construção Civil,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Machado de Castro,
22, 1.º, esquerdo, freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

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 actividade de construção 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 iguais de
2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000103449

VASGOR � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 214 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 116/020205.

Certifico que entre Maria Goreti da Costa Lima Palma Figueira e
Vasco José de Andrade Baltazar Palma Figueiredo 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 VASGOR � Mediação Imobili-
ária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Cascais, na Avenida de Pedro
Álvares Cabral, 100, rés-do-chão, freguesia e concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária.

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 do
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente ao décuplo do capi-
tal social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é 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

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

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

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

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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;
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 mais quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 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

Por simples deliberação dos sócios, podem ser derrogadas as nor-
mas legais dispositivas.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000103443

DESPORTIL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 040 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 502567368; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
112/020311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 2.º, n.º 1, o qual
passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Sá
Carneiro, 5, 3.º, B, freguesia de Oeiras, concelho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de
Almeida Brazão Carvalho. 1000103435

QUALIGERE � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 426 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505297035; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 166 e 167/011106.

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

Cessação de funções de gerente.
Gerente: Sofia Maria Martins Ramos Duarte Monforte.
Causa: renúncia.
Data: 27 de Setembro de 2001.
Nomeação de gerente.
Gerente nomeado: o sócio Albino Manuel da Purificação Miguel.
Data da deliberação: 28 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito
de Almeida Brazão Carvalho. 1000103432

CONSTRUÇÕES GENTE D�AGORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 919 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 505842653; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
146/011029.

Certifico que entre Fernando Ribeiro da Costa Sabino e Maria do
Carmo Faria Gonçalves 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 Construções Gente d�Agora, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nuno da Cunha, lote
82, em Cabra Figa, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de
Cascais.

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 em empreitadas, construção civil
e obras públicas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
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, 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.

17 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de
Almeida Brazão Carvalho. 1000103426

HPS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 734 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505921960; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
159/020315.

Certifico que entre Vítor Manuel da Conceição Silva e Maria
Helena Lopes Pereira e Silva foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HPS � Transportes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Eduardo Ferreira Pinto
Bastos, 32, rés-do-chão, direito, no lugar e freguesia de Belas, con-
celho 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 e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transporte rodo-
viário de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 25 000 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a intervenção de um gerente com
capacidade profissional.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, tendo capacida-
de profissional a gerente Maria Helena Lopes Pereira e 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.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2002. � O Escriturário Superior, Osvaldo Adérito de
Almeida Brazão Carvalho. 1000103421

FLORINDA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 421 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 75/020411.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Florinda & Filhas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dia Mundial da Crian-
ça, 230, rés-do-chão, esquerdo, Madorna, freguesia de São Domin-
gos de Rana, concelho de Cascais.

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 lavandaria,
engomadoria, limpeza a seco de têxteis e peles e pequenos trabalhos
de costura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma
do valor nominal de 4000 euros, pertencente à sócia Florinda
Celeste dos Santos Freitas da Costa dos Santos, e duas iguais do
valor nominal de 500 euros cada uma e uma de cada uma das sócias
Elsa Cristina Freitas Santos e Filomena Maria Freitas dos Santos
Pacheco.

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 nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

17 de Maio de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nu-
nes de Sousa. 1000103409

TRANSPORTES MIGUEL OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 889 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 505245205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
71/190402.

Certifico que entre José Miguel Ferreira Oliveira da Silva e Maria
Natália Dias Ferreira 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 Transportes Miguel Oliveira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização de Fitares, Rua
do Parques, 85 e 86, 6.º, A, 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 a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de mercadorias
nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 37 500 euros, pertencente ao sócio José Miguel
Ferreira Oliveira da Silva, e outra do valor nominal de 12 500 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Natália Dias Ferreira.

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, tendo um deles, obrigatoriamente, capacidade profissional.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio José Miguel Fer-
reira Oliveira da Silva e o não sócio Ricardo António Rodrigues Vieira,
solteiro, maior, residente na Urbanização Alto do Seixal, lote 28,
Asseiceira, Rio Maior.

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.

9 de Novembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Gomes Ferreira Marques da Silva. 1000103401

SAFIRA, SGPS,S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 768 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 179/011130

Certifico que entre Marco Paulo de Abreu, Pedro Miguel Marques
Penedo, Luís Miguel de Sousa Soares António, Carlos Manuel Bap-
tista Pereira, Ricardo Jorge Pereira da Conceição Pereira e Esperan-
ça da Conceição Pereira Mealha foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Nome

A sociedade denomina-se Safira, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e sucursais

1 � A sede é no Edifício Eça de Queirós, Rua do General Ferreira
Martins, 8, 5.º, B, Miraflores, freguesia de Algés, concelho de Oei-
ras.

2 � O conselho de administração pode deslocar livremente a sede
social dentro do município de Oeiras ou para município limítrofe,
bem como criar sucursais, delegações ou outras formas locais de re-
presentação no País.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado e subscrito, é de
50 000 euros, dividido em 50 000 acções com o valor nominal de
1 euro cada, sendo 45 000 acções da série I.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � Todas as acções são nominativas e podem ser representadas
em títulos de 1, 5, 20, 100, 500, 1000 e 10 000 acções.

2 � Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos das
acções, contêm a assinatura de dois administradores, podendo ser de
chancela.

ARTIGO 6.º

Acções privilegiadas

As acções da série I conferem os direitos especiais atribuídos por
este contrato quanto à eleição de administradores, alterações do
contrato, fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade.

ARTIGO 7.º

Transmissão

1 � A transmissão de acções nominativas é sujeita a consenti-
mento do conselho de administração, ficando a sociedade, no caso
de recusa, obrigada a fazê-las adquirir nos termos legais e tornando-
se livre a transmissão se o pedido não for apreciado no prazo de
40 dias.

2 � A sociedade em primeiro lugar e os accionistas em segundo
lugar gozam do direito de preferência na transmissão inter vivos e a
título oneroso de acções nominativas, pelo que o eventual transmi-
tente é obrigado a informar a sociedade por carta registada da sua
intenção e das condições da projectada operação.

3 � No caso de a sociedade não estar interessada em exercer o
direito de preferência, deverá informar o accionista no prazo de
40 dias, por carta registada, da identidade dos accionistas que pre-
tendem exercer tal direito e havendo mais de um interessado, as
acções são adquiridas pelos preferentes na proporção das que já
possuírem.

4 � Os accionistas que pretendam exercer o direito de preferên-
cia devem comunicá-lo ao conselho de administração, por carta
registada, no prazo máximo de 30 dias, valendo o seu silêncio, após
do decurso do prazo, como renúncia ao direito de preferência.

5 � Caso seja exercido o direito de preferência, o accionista efec-
tuará, no prazo de 10 dias, a transmissão das acções.

6 � Tratando-se de transmissão a título gratuito, ou provando a
sociedade a existência de simulação de preço, a aquisição far-se-á
pelo valor real, determinado nos termos previstos no artigo 105.º,
n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

7 � A sociedade não reconhece, para nenhum efeito, incluindo o
direito de voto e o direito a dividendo, a transmissão de acções efec-
tuada com violação do disposto neste artigo.

ARTIGO 8.º

Participações da sociedade

A sociedade poderá adquirir e deter acções e obrigações próprias,
dentro dos limites e sob as condições impostas por lei, assim como
poderá adquirir ou deter acções e obrigações alheias ou quotas no
capital de outras sociedades, seja qual for o seu objecto social, rea-
lizando todas as operações que se mostrem convenientes ao interes-
se social.

ARTIGO 9.º

Amortização

1 � É permitida a amortização de acções com redução de capi-
tal, nos seguintes casos:

a) Acordo com o sócio titular;
b) Acções adquiridas pela sociedade;
c) Morte de qualquer dos sócios;
d) Arresto, arrolamento ou penhora de acções a que não seja

deduzida oposição ou a que se tenha deduzido oposição judicialmen-
te declarada improcedente;
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e) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou separa-
ção de bens de qualquer accionista, as respectivas acções não fiquem
a pertencer inteiramente ao seu titular inicial;

f) Insolvência, falência, interdição ou inabilitação do respectivo
titular;

g) Arrematação e adjudicação judiciais;
h) Quando o titular dolosamente prejudicar a sociedade no seu bom

nome ou no seu património.

ARTIGO 10.º

Aumento de capital

1 � O conselho de administração, desde que por unanimidade e
com parecer favorável do fiscal único, fica autorizado a aumentar,
por uma ou mais vezes, o capital social em 500 000 euros, na mo-
dalidade que for deliberada.

2 � Os accionistas terão, sempre, direito de preferência na subs-
crição das novas acções, na proporção das que já possuírem.

3 � No caso de algum accionista não pretender exercer o direito
de preferência, será a sua posição subscrita proporcionalmente pe-
los restantes, salvo se acordada outra forma de subscrição.

ARTIGO 11.º

Obrigações

1 � A sociedade pode emitir obrigações em todas as modalidades
permitidas por lei, por proposta do conselho de administração com
parecer favorável do fiscal e deliberação da assembleia geral.

2 � Na subscrição de quaisquer obrigações emitidas pela socie-
dade têm preferência os accionistas na proporção das acções que
possuírem, salvo deliberação diversa da assembleia geral.

3 � No exercício do direito de preferência é aplicável o disposto
nos n.os 2 e 3 do artigo anterior.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

Mandato do órgãos sociais

1 � O mandato de todos os órgãos da sociedade é de quatro anos,
podendo todos os membros ser reeleitos uma ou mais vezes e po-
dendo ser accionistas ou outras pessoas.

2 � Os membros dos órgãos sociais mantêm-se em funções até à
eleição de quem os deva substituir.

ARTIGO 13.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
sejam titulares de, pelo menos, 1000 acções e desde que tenham
cumprido as formalidades legais e contratuais para a prova da titu-
laridade das mesmas até 10 dias antes da data da assembleia geral,
salvo tendo sido adquiridas por herança, legado ou arrematação, casos
em que poderão ser depositadas, por qualquer forma permitida, até à
véspera da reunião.

2 � A cada 1000 acções corresponde um voto, sendo a forma de
exercício do voto decidida pelo presidente da mesa da assembleia
geral.

3 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior
a 1000 poderão agrupar-se de forma a completar esse número, fa-
zendo-se representar por qualquer dos agrupados, designado median-
te carta ou cartas, dirigidas ao presidente da assembleia geral, com
as respectivas assinaturas reconhecidas.

4 � O accionista com direito de voto pode fazer-se representar
na assembleia, desde que o representante seja membro do conselho
de administração ou outro accionista, ou cônjuge, ascendente ou
descendente do representado, bastando o envio, com 10 dias de an-
tecedência sobre a data da reunião, de carta mandadeira dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral.

5 � No caso de alguém solicitar a representação de mais de cin-
co accionistas para votar em assembleia geral, observar-se-á o dis-
posto no artigo 381.º do Código das Sociedades Comerciais.

6 � A presença nas assembleias gerais de qualquer pessoa não
indicada no presente artigo, nem imposta legalmente, depende de
autorização do presidente da mesa, mas a assembleia pode revogar
essa autorização.

ARTIGO 14.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos pela assembleia geral.

2 � O vice-presidente substitui o presidente nas suas faltas e
impedimentos, presidindo, na falta de ambos, o fiscal e, na falta deste,
o accionista presente com maior número de acções e, em caso de
igualdade, o mais velho.

3 � No caso de faltar o secretário, o presidente da mesa escolhe-
rá o substituto de entre os accionistas presentes.

ARTIGO 15.º

Convocação da assembleia

1 � As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da mesa
da assembleia geral em todas as situações em que a lei ou o presente
contrato o determinem ou o conselho de administração ou o fiscal
entendam convenientes.

2 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas mediante a publicação de anúncios ou o envio de cartas
registadas a todos os accionistas, nos termos e prazos legais.

ARTIGO 16.º

Quórum

1 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
desde que estejam presentes ou representados accionistas que dete-
nham acções correspondentes à maioria do capital social.

2 � Poderá ser fixada na convocatória uma segunda data da reu-
nião para o caso de a assembleia não poder deliberar na primeira
data fixada, devendo mediar entre cada reunião o prazo de 15 dias.

ARTIGO 17.º

Maioria

1 � As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos votos,
salvo quando a lei ou o contrato dispuserem diversamente.

2 � As deliberações sobre alterações do contrato, fusão, cisão,
transformação ou dissolução da sociedade carecem de aprovação pela
maioria dos votos correspondentes às acções de série I.

ARTIGO 18.º

Derrogação da lei

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por delibe-
ração tomada em assembleia geral, nos termos do disposto no n.º 3 do
artigo 9.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 19.º

Administração

1 � A administração da sociedade compete a um administrador
único ou a um conselho de administração, consoante o que for de-
liberado em assembleia geral.

2 � O conselho de administração será composto por um número
ímpar de membros, no máximo de cinco, eleitos pela assembleia geral,
que fixará, para cada mandato, a forma de administração e o nú-
mero de membros.

2 � A eleição de um dos administradores do conselho de admi-
nistração requer a aprovação da maioria dos votos correspondentes
às acções da série I.

3 � O conselho de administração escolhe o seu presidente e o
administrador que o substitui nas suas faltas e impedimentos, poden-
do substituí-los a qualquer momento.

4 � O presidente do conselho de administração tem voto de qua-
lidade, competindo-lhe convocar o conselho e coordenar os respec-
tivos trabalhos.

5 � A sociedade pode, através dos administradores que a repre-
sentem, nomear mandatários ou procuradores para a prática de de-
terminados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 20.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reúne ordinariamente nos perí-
odos e datas que marcar numa das suas primeiras reuniões e extraor-
dinariamente nos casos previstos na lei.

2 � As convocações, caso as reuniões não estejam marcadas pre-
viamente, são efectuadas por escrito para a residência conhecida dos
administradores, com a antecedência suficiente.
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3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar por outro
numa reunião, mediante carta dirigida ao presidente, não podendo o
instrumento de representação ser utilizado mais de uma vez.

ARTIGO 21.º

Competências

O conselho de administração tem plenos e exclusivos poderes de
representação da sociedade e compete-lhe gerir todas as suas activi-
dades, devendo subordinar-se às deliberações dos accionistas ou às
intervenções do fiscal nos casos em que a lei ou o contrato social o
determinem.

ARTIGO 22.º

Delegação de competências

1 � O conselho de administração pode delegar num ou mais ad-
ministradores ou numa comissão executiva a gestão corrente da
sociedade, devendo os limites da delegação e a composição e modo
de funcionamento da comissão executiva, quando esta tiver sido
criada, constar da respectiva acta.

2 � O conselho de administração poderá a todo o tempo desti-
tuir ou substituir o administrador-delegado ou a comissão executiva.

ARTIGO 23.º

Vinculação

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador no que respeita à movi-

mentação de contas bancárias;
c) Pela assinatura do administrador-delegado, quando o houver,

no âmbito da respectiva delegação de competências;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos ter-

mos do respectivo mandato.

ARTIGO 24.º

Caução

A responsabilidade de cada um dos administradores será ou não
caucionada, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 25.º

Remuneração

1 � Os administradores serão ou não remunerados, consoante for
deliberado em assembleia geral, podendo a remuneração consistir,
parcialmente, no direito a uma participação nos lucros da sociedade.

2 � A fixação das remunerações compete a uma comissão de
remunerações designada pela assembleia geral.

ARTIGO 26.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, sendo este
e o suplente revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores
oficiais de contas, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 27.º

Secretário

1 � A sociedade poderá ter secretário, sendo o mesmo e o seu
suplente designados pelo conselho de administração.

2 � O secretário exerce as funções estabelecidas na lei.

CAPÍTULO IV

Exercícios e aplicação de resultados

ARTIGO 28.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 29.º

Aplicação de resultados

Os lucros apurados em cada exercício, deduzidas as verbas que por
lei tenham de destinar-se à constituição ou reforço de fundos de
reserva, terão a aplicação que a assembleia geral determinar.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 30.º

Dissolução

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei.
2 � A deliberação de dissolução será tomada por maioria de três

quartos dos votos emitidos, dependendo ainda da aprovação pela
maioria dos votos correspondentes às acções da série I.

ARTIGO 31.º

Liquidação

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação
do património em consequência da dissolução da sociedade, será efec-
tuada extrajudicialmente através de uma comissão liquidatária com-
posta pelos membros da administração em exercício.

Administradores � Marco Paulo de Abreu, natural de Santa Lu-
zia, solteiro, maior, residente no Largo de Frederico de Freitas,
15, 1.º, A, em Carnaxide, Oeiras; Pedro Miguel Marques Penedo,
natural de São Sebastião, Setúbal, casado, residente na Avenida de
Portugal, 65, 2.º, direito, em Carnaxide, Oeiras, e Luís Miguel de
Sousa Soares António, natural de Alhandra, Vila Franca de Xira,
casado, residente na Rua do Barão de Sabrosa, 223, 2.º, esquerdo,
em Lisboa;

Fiscal único: efectivo � Martins Pereira e Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas n.º 68, representada por João
António de Carvalho Careca, casado, titular do bilhete de identida-
de n.º 5411929, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa
em 13 de Setembro de 1999, residente na Rua das Acácias, lote
89, em São Domingos de Rana, revisor oficial de contas n.º 849;
suplente � Manuel Martins Pereira, casado, titular do bilhete de
identidade n.º 8262752, de 30 de Abril de 1979, residente na Rua
de Adelino Amaro da Costa, 3, 5.º, C, revisor oficial de contas
n.º 426.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102485

ÁBATO � SOCIEDADE DE MANUFACTURA E MAR-
KETING DE BRINDES PUBLICITÁRIOS,  UNIPES-
SOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 914 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 27/020426.

Certifico que, por Maria Antónia Marques Honrado dos Santos
Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ÁBATO � Sociedade de Manufactura
e Marketing de Brindes Publicitários, Unipessoal, L.da, e tem a sua
sede no Impasse de Fernão Lopes, lote 40, loja direita, Monte da
Tapada, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico, marketing, formação, ex-
portação e importação de brindes publicitários e artigos em pele,
têxteis, plásticos e cartonagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se representado por uma quota de igual valor
nominal na titularidade da sócia única Maria Antónia Marques Hon-
rado dos Santos Silva.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá vir a adquirir participações em sociedades com
objecto igual ou diferente do por ela exercido ou em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.
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ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertence a Maria Antónia Marques
Honrado dos Santos Silva, que desde já fica nomeada gerente, sendo
suficiente a sua assinatura para que a sociedade fique validamente
obrigada.

ARTIGO 6.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a
sócia única e a sociedade que visem a prossecução do objecto da
sociedade.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102487

ALCAIDE GARDENS � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 009 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 90/020521.

Certifico que entre José Maria Rodrigues e Joaquim Florindo foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Alcaide Gardens � Investimentos
Turísticos, L.da

2.º

A sua sede é em Massamá, na Rua da Milharada, lote C, loja B,
freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

3.º

A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, e a criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

4.º

1 � O seu objecto consiste em investimentos turísticos, hotelei-
ros, compra e revenda de propriedades.

2 � Fica autorizada a aquisição de participações em sociedades
com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

O capital social é de 102 000 euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de
51 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.

7.º

Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois geren-
tes.

8.º

Qualquer sócio poderá fazer-se representar por estranho nas deli-
berações sociais.

9.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas a quem não seja sócio exige o consenti-

mento da sociedade, à qual é sempre reservado o direito de prefe-
rência, diferido ao sócio não cedente se ela dele não usar.

10.º

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

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

apreensão ou providência cautelar com idêntica finalidade;
c) Por falência ou insolvência do respectivo titular;

d) Por cessão de quota sem o consentimento da sociedade, nos
casos em que este não seja legalmente dispensável;

e) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, no caso de di-
vórcio ou separação, se esta não for adjudicada integralmente ao seu
titular.

2 � O preço da quota amortizada será, no caso da alínea d) do
número anterior, igual ao seu valor nominal.

11.º

Por deliberação dos sócios, poderão ser derrogados os preceitos
legais dispositivos da lei das sociedades comerciais.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102489

VASCO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 480 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 33/020123.

Certifico que entre Maria Florentina Teixeira Gomes Almeida e
Vasco da Conceição Martins de Almeida foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vasco & Gomes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. João de Barros,
loja n.º 12-B, Mercês, freguesia de Algueirão-Mem Martins, conce-
lho 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 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 a retalho de grande
variedade de produtos, nomeadamente produtos de higiene, produ-
tos alimentares e artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
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 � 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.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102503

ÁLVARO JOSÉ MOREIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 003 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/020520.
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Certifico que, por Álvaro José dos Santos Moreira, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constan-
te dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Álvaro José Moreira � Construção
Civil, Unipessoal, L.da

2.º

A sede social é na Rua de Sintra, lote 477, em Abrunheira, fre-
guesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

3.º

A sociedade tem por objecto o assentamento de ladrilhos e acti-
vidade de construção civil, designadamente construção, ampliação,
transformação e restauro de edifícios.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros.

5.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente, fican-
do desde já nomeado gerente o sócio único.

6.º

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

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102506

DARTACÃO PRO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS PARA ANIMAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 896 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 59/020422.

Certifico que, por Paulo Jorge Sabino Soares, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma DARTACÃO PRO � Importação e
Exportação de Produtos para Animais, Unipessoal, L.da, e fica com
sede na Rua do Dr. Coutinho Pais, 69, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

2.º

O seu objecto consiste em importação e exportação de produtos
para animais e comercialização dos mesmos produtos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio Paulo Jorge Sabino Soares.

4.º

A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente será exercida pelo único sócio, desde já no-
meado gerente, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, bastando e sendo suficiente a sua assinatura para
vincular a sociedade em todos os actos e contratos.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102509

NYLOC � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 541 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 89/020205.

Certifico que entre Vítor Lino Mendonça de Jesus e Márcio Filipe
Martins Rios foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma NYLOC � Representações, L.da, e tem
a sua sede social na Avenida de 25 de Abril, lote 209, rés-do-chão, loja
esquerda, na localidade e freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar sucursais, filiais ou outras formas de repre-
sentação social em qualquer ponto do País.

2.º

A sociedade tem por objecto social a importação, exportação,
representação e comércio de ferramentas, máquinas eléctricas e pro-
fissionais e de grande variedade de produtos e artigos de marcas
nacionais e estrangeiras, comércio de veículos automóveis, motoci-
clos, embarcações, aeronaves, equipamentos e máquinas industriais,
equipamentos de navegação, suas peças e acessórios, electrodomés-
ticos, aparelhos de rádio, televisão e vídeo, comércio de mobiliário,
artigos para o lar, artigos de desporto, materiais de construção, equi-
pamentos informáticos, bricolage, serviços de apoio ao cliente,
nomeadamente publicidade e marketing.

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 3335 euros, pertencente ao sócio Vítor Lino Mendonça de
Jesus, e outra do valor nominal de 1665 euros, pertencente ao sócio
Márcio Filipe Martins Rios.

4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 100 000 euros.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Vítor
Lino Mendonça de Jesus, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, é necessária a as-
sinatura do gerente Vítor Lino Mendonça de Jesus.

6.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre sócios; a estranhos,
necessitará do prévio consentimento da sociedade, que terá o direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo.

7.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabilitação de
qualquer sócio, devendo continuar com os herdeiros do falecido ou o
representante legal do interdito ou inabilitado, devendo aqueles nomear
um de entre si que a todos represente, na sociedade, enquanto a quota
se mantiver indivisa.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência ou insolvência de qualquer sócio;
c) Quando a quota tenha sido objecto de arresto, penhora ou qual-

quer outra sujeita a arrematação judicial;
d) Quando, em caso de divórcio ou separação de pessoas e bens

do seu titular, a quota não for adjudicada ao seu titular;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da
sociedade.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios, para os domicílios que forem conhecidos
da gerência, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo nos casos
em que a lei exija outras formalidades especiais.

10.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu, ou reguladas por leis especiais,
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bem como fazer parte de consórcios e agrupamentos complementa-
res de empresas.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102517

SERRACOPO TRADING � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 446 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 43/020419.

Certifico que entre Fernando José Henriques Vieira e Vania
Eleanora Saraiva foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela denominação Serracopo Trading
� Importação e Exportação, L.da, e tem a sua sede na Rua do Ge-
neral Manuel Diogo Neto, 169-A, em São João do Estoril, freguesia
do Estoril, concelho de Cascais.

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 importação, a exportação, as re-
presentações e o comércio de computadores, de ferramentas, de
vinhos e bebidas, de utilidades domésticas, de vestuário e de eventos
culturais e de diversão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4750 eu-
ros, pertencente ao sócio Fernando José Henriques Vieira, e outra
de 250 euros, pertencente à sócia Vania Eleanora Saraiva.

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

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento

da sociedade; a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não ceden-
tes, em segundo, gozam de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade prestações suplementares de
capital até ao montante global de 250 000 euros.

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura apenas do sócio, desde já designado gerente,

Fernando José Henriques Vieira;
b) Pelas assinaturas de dois gerentes que venham a ser designados;
c) Por um gerente e um procurador, dentro dos poderes específi-

cos que a este venham a ser conferidos;
d) Por dois procuradores, de harmonia com os poderes que a estes

também venham a ser conferidos, especificadamente.

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.
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 último balan-

ço aprovado.
3 � 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.

ARTIGO 9.º

1 � No caso de falecimento de um sócio, a respectiva quota trans-
mite-se aos seus sucessores, salvo se estes não aceitarem a transmis-
são e exigirem a respectiva amortização, o que terão de comunicar
à sociedade nos 90 dias seguintes ao conhecimento do óbito.

2 � Os sucessores nomearão, de entre eles, um que os represen-
te, perante a sociedade, até à partilha ou à amortização.

3 � A amortização será paga no prazo de um ano a contar da
comunicação à sociedade, referida no n.º 1 deste artigo, e o seu va-
lor será fixado de harmonia com o último balanço aprovado anteri-
ormente ao falecimento do sócio.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102520

PECAENO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 860 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 52/020110.

Certifico que entre Maria Adelaide da Conceição Filipe Caetano e
Fernando Cercas Caetano 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 PECAENO � Construções, L.da,
e tem a sua sede na Praceta de Malange, 3, rés-do-chão, esquerdo,
retaguarda, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de
Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, já entrado na caixa social, é de 12 500 eu-
ros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 6250 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada sócio.

2 � Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante de 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 sócios ou a não
sócios.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Fernando Cercas
Caetano.

3 � A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.
4 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e

contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras de
favor, fianças, abonações ou em quaisquer outros actos estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com a antecedência mínima de 20 dias, salvo os casos
em que a lei exija outras formalidades e sem prejuízo de outras for-
mas de deliberação dos sócios legalmente previstas.
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ARTIGO 6.º

Por morte de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os
herdeiros do falecido, devendo estes nomear um de entre si que a
todos represente, enquanto a respectiva quota permanecer em
contitularidade.

ARTIGO 7.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de constituídas as
reservas legais, têm o destino que a assembleia geral deliberar dar-
lhes, podendo ser usados, no todo ou em parte, para a constituição
ou reforço de quaisquer fundos julgados convenientes.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre; porém, as
cessões, totais ou parciais, a título oneroso a favor de não sócios
dependem do consentimento prévio da sociedade, ficando reservado
o direito de preferência em primeiro lugar à sociedade e aos sócios
não cedentes em segundo.

2 � A divisão de quotas é sempre permitida entre herdeiros de
sócios falecidos ou contitulares de quotas.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102523

CPRC � COMPANHIA PORTUGUESA
DE RENT-A-CAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 527 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/020131.

Certifico que entre Jaime Luís de Abreu Vitorino e Pedro Miguel
da Cunha Abreu Vitorino foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade é constituída sob a forma de sociedade comercial por
quotas e adopta a firma CPRC � Companhia Portuguesa de Rent-a-
Car, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Marquês de Pom-
bal, 542-544, Sabugo, freguesia de Pêro Pinheiro, concelho de Sin-
tra.

2 � A gerência é desde já autorizada, sem dependência de qual-
quer outro formalismo, a deslocar a sede para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o aluguer de viaturas, prestação de
serviços a viaturas, reparação de viaturas, compra e venda de viatu-
ras.

ARTIGO 4.º

Capital social, prestações suplementares e suprimentos

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma
com o valor nominal de 35 000 euros, pertencente ao sócio Jaime
Luís de Abreu Vitorino, e outra com o valor nominal de 15 000 eu-
ros, pertencente ao sócio Pedro Miguel da Cunha Abreu Vitorino.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global de 100 000 euros.

3 � Qualquer sócio poderá prestar suprimentos à sociedade, os
quais terão o regime de pagamento e remuneração que for acordado
na altura da prestação do suprimento.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � É livremente consentida a divisão, cessão ou transmissão de
quotas, seja total, parcelada ou parcial, entre os sócios, seja qual for
a forma que revista.

2 � A cessão de quotas, seja total, parcelada ou parcial, a tercei-
ros estranhos à sociedade depende sempre de prévio consentimento
desta, gozando os sócios do direito de preferência.

3 � Os sócios, a fim de poderem exercer o direito de preferência
que lhes é atribuído, serão avisados por carta registada, com aviso de
recepção, remetida para o último endereço conhecido, em simultâ-
neo ao pedido de consentimento formulado à sociedade e contendo
os mesmos elementos que para este estejam legalmente fixados e a
indicação do prazo que lhes é concedido para o exercício desse direi-
to, que não poderá ser inferior a 15 dias, contados da recepção da
carta com os elementos do negócio.

ARTIGO 6.º

Gerência e forma de obrigar a sociedade

1 � A gerência da sociedade é atribuída com direito especial ao
sócio Jaime Luís de Abreu Vitorino, bastando a sua assinatura para
que a sociedade fique validamente obrigada em todos os actos e con-
tratos, sem prejuízo de em assembleia geral poderem ser eleitos outros
gerentes, caso em que serão necessárias pelo menos duas assinaturas
para obrigar a sociedade, devendo uma delas ser sempre a do sócio
gerente Jaime Luís de Abreu Vitorino.

2 � Compete à gerência exercer os mais amplos poderes, repre-
sentando a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente,
praticando todos os actos necessários ou convenientes à realização
do objecto social.

3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações nem em quaisquer actos semelhantes estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 � Os sócios deliberam em assembleias gerais regularmente con-
vocadas e reunidas ou nos termos do artigo 54.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

2 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas expedidas com a antecedência mínima de 15 dias daquele
em que devam ter lugar, onde claramente deve ser indicada a ordem
de trabalhos, o local, o dia e a hora em que a assembleia reunirá.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102531

VÍTOR VIDA LARGA � MÁRMORES E GRANITOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 851 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/020412.

Certifico que, por Vítor Manuel da Quinta Vida Larga, 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 Vítor Vida Larga � Mármores e
Granitos, Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Pinhal da Ermida,
sem número, Rebanque, Montelavar, freguesia de Montelavar, con-
celho de Sintra.

2 � A gerência fica desde já autorizada, se e quando o entender,
a deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na transformação e comércio de
mármores e afins e granitos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde a uma única quota, de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único Vítor Manuel da Quinta Vida Larga.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, quer passiva quer activamente, fica a cargo do sócio Vítor
Manuel da Quinta Vida Larga, que desde já fica nomeado gerente.
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2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da socie-
dade, depois de retiradas as quantias necessárias para o fundo de re-
serva legal.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102542

EUROCORRENTE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 150 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/020117.

Certifico que, por Anabela Barbosa de Sousa Dias, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EUROCORRENTE � Sociedade de
Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada
da Quinta, Edifício Vila Bela, rés-do-chão, A, Manique de Baixo,
freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota no referido valor pertencen-
te à sócia Anabela Barbosa de Sousa Dias.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá vir a adquirir participações em sociedades com
objecto igual ou diferente do por ela exercido ou em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertence a Anabela Barbosa de Sousa
Dias, que desde já fica nomeada gerente, sendo suficiente a sua assi-
natura para que a sociedade fique validamente obrigada.

ARTIGO 6.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a
sócia única e a sociedade que visem a prossecução do objecto da
sociedade.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102545

MEGACONSUMÍVEIS � SOLUÇÕES PARA
INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 054 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 115/011106.

Certifico que entre João Carlos de Oliveira Ramos e José João
Carrilho Torres 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 MEGACONSUMÍVEIS � Solu-
ções para Informática e Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ruy Gameiro, 45, rés-
do-chão, esquerdo, Queluz, freguesia de Queluz, 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 sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio e serviço para informática
e telecomunicações, criação, manutenção e alojamento de páginas
Web, importação e exportação de equipamento informático e tele-
comunicações, formação em harware e software.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 9000 eu-
ros, pertencente ao sócio João Carlos de Oliveira Ramos, e outra de
1000 euros, pertencente ao sócio José João Carrilho Torres.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre
os sócios, dependendo a cessão a estranhos do consentimento da
sociedade, à qual fica reservado, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conso-
ante vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por um
ou mais gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Carlos de Oli-

veira Ramos.
ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota na ocorrência
dos seguintes factos ou circunstâncias:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falecimento ou interdição do seu titular;
c) Por partilha emergente de divórcio, caso a quota não seja ad-

judicada ao seu titular;
d) No caso de a quota ser penhorada, arrestada ou por qualquer

forma envolvida em processo judicial.
2 � O preço da amortização, salvo o disposto na lei, e no caso

de acordo com o seu titular, será igual ao que resultar do último
balanço social aprovado, ficando desde já deliberado o limite máxi-
mo de oito prestações trimestrais para a efectivação do respectivo
pagamento.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas.

ARTIGO 7.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria dos votos correspondentes ao capital.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102547

PAULO REGALO � CANALIZAÇÕES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 366 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 240/011228.

Certifico que, por Paulo Jorge Guimarães Regalo, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Regalo � Canalizações, Socie-
dade Unipessoal, L.da

2.º

A sede social é na Avenida de Vitorino Nemésio, 13, rés-do-chão,
direito, em Mem Martins, freguesia de Algueirão-Mem Martins,
concelho de Sintra.
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3.º

A sociedade tem por objecto a instalação de canalizações.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros.

5.º

A gerência da sociedade caberá ao sócio único, cuja assinatura
bastará para obrigar a sociedade em todos os seus actos.

6.º

O sócio único fica nomeado gerente da sociedade.

7.º

O ano social coincide com o ano civil.

8.º

O sócio único fica autorizado a celebrar com a sociedade negó-
cios jurídicos que sirvam à prossecução do seu objecto social.

9.º

Todas as despesas resultantes da constituição da sociedade, desig-
nadamente escritura, registo e outras despesas inerentes, serão su-
portadas pela sociedade.

10.º

O sócio único fica desde já autorizado a levantar o capital social
para fazer face a despesas de instalação e aquisição de equipamento
necessário ao início da actividade.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102548

MENTE EM FORMA � FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E EDUCATIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 380 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 82/020102.

Certifico que entre Maria do Carmo Neves Guimarães Garcia Putz,
Paula Sofia Sousa Claro Modesto e Helena Maria do Carmo Bravo
Sena Seixas Novo Matos foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade denomina-se Mente em Forma � Formação
Profissional e Educativa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ulisses Alves, 6, 1.º,
freguesia de Santa Maria e São Miguel, concelho de Sintra.

3 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade para qualquer
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criar sucursais, agências, delegações e outras formas locais de repre-
sentação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de apoio às
empresas, formação profissional e traduções; serviços de apoio ao
ensino, salas de estudo, explicações, actividades extracurriculares e
ocupação de tempos livres.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar noutras sociedades, com objecto igual
ou diferente do seu, e em sociedades reguladas por leis especiais ou
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 6000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do
valor nominal de 300 euros, titulada pela sócia Helena Maria do
Carmo Bravo Sena Seixas Novo Matos, e duas de igual valor nomi-
nal de 2850 euros cada, tituladas uma por cada uma das sócias Maria

do Carmo Neves Guimarães Garcia Putz e Paula Sofia Sousa Claro
Modesto.

ARTIGO 5.º

1 � Poderão ser celebrados contratos de suprimentos entre a
sociedade e os sócios.

2 � O contrato de suprimento terá sempre a forma escrita, sen-
do as respectivas cláusulas acordadas entre a gerência e o sócio, sem
necessidade de deliberação prévia da assembleia geral.

3 � O contrato de suprimento incluirá, obrigatoriamente, o pra-
zo, a forma de reembolso e de cálculo de juros sobre o capital em-
prestado.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, é assegurada por dois ou mais
gerentes a eleger pela assembleia geral, os quais podem ser sócios ou
pessoas estranhas à sociedade.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, ou de um procurador, em conformidade com o determina-
do na respectiva procuração, que deverá estar registada junto da
Conservatória do Registo Comercial competente.

3 � São desde já nomeadas gerentes da sociedade, com direito
especial à gerência, as sócias Maria do Carmo Neves Guimarães Garcia
Putz e Paula Sofia Sousa Claro Modesto.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão, total ou parcial, de quotas, ainda que entre
sócios, cônjuges, ascendentes ou descendentes, depende do consenti-
mento da sociedade.

2 � Quando qualquer sócio pretender ceder a sua quota, total ou
parcialmente, deverá notificar a sociedade por carta registada, com
aviso de recepção, indicando o cessionário, preço e condições de
pagamento.

3 � A sociedade prefere aos sócios na aquisição das quotas, estes
preferem a terceiros, e, havendo mais de um sócio interessado em
exercer a preferência, esta será exercida na proporção das quotas
que possuírem.

4 � A preferência deve ser exercida no prazo de 15 dias após a
recepção da comunicação referida no n.º 2.

ARTIGO 8.º

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

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

em juízo ou falência;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido transmitida, gratuita ou onerosa-

mente, sem o prévio consentimento da sociedade.
2 � Em qualquer das situações acima previstas, a sociedade deve-

rá amortizar a quota, adquiri-la ou fazê-la adquirir por outro sócio,
no prazo de 90 dias a contar do conhecimento do facto.

3 � A contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado, correspondendo ao valor proporcional da
quota a transmitir.

4 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que posteriormente sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem transmitidas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

ARTIGO 9.º

1 � Excepto quando a lei exija formalidades especiais, as assem-
bleias gerais devem ser convocadas por carta registada, com aviso
de recepção, enviada aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais,
por meio de carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em as-
sembleia geral.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102552
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GIORGE � CABELEIREIROS E INSTITUTO
DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 417 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 37/010411.

Certifico que entre Jorge Manuel Rosa Monteiro e Gisele Thomé
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 GIORGE � Cabeleireiros e Ins-
tituto de Beleza, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Plátanos,
Jardins Parede II, lote 58, loja C, São Pedro do Estoril, freguesia da
Parede, concelho de Cascais.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação social onde e quando o julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de cabelei-
reiro, manicura, pedicura e de estética.

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, uma de cada um dos sócios, Jorge Manuel
Rosa Monteiro e Gisele Thomé.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares mediante de-
liberação tomada, por unanimidade, pelos sócios, até ao montante
de 10 000 euros.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.

3 � Ficam designados gerentes os sócios, Jorge Manuel Rosa
Monteiro e Gisele Thomé.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente no
caso de haver um só gerente; com dois gerentes, no caso de haver
dois ou mais gerentes.

5 � Além dos seus poderes normais, aos gerentes são conferidos
poderes para comprar, vender ou locar quaisquer imóveis, tomar ou
dar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais, adquirir e
vender veículos automóveis, assinando os respectivos contratos de
compra e venda, celebrar contratos de locação financeira ou de alu-
guer de longa duração.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios soci-
ais.

ARTIGO 7.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios; nas cessões one-
rosas a não sócios, a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária dos sócios, nas assembleias gerais, pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 9.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção do disposto no

artigo 7.º;

c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-
ral, apreendida judicial ou administrativamente;

d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-
cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da
sociedade.

2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea
b) do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, posteri-
ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
a alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102556

RIBALTA � ESPECIALIDADES E CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 622 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 33/020222.

Certifico que entre Judite Santos Martinho e António José Fer-
reira Teixeira foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Ribalta � Especialidades e Constru-
ção Civil, L.da, número de identificação de pessoa colectiva
505379229, com sede na Rua da Esperança, 15, garagem 12, Ca-
cém, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes.

2.º

O objecto consiste em instalações técnicas de água e electricida-
de, aquecimento central, ar condicionado e outros trabalhos ligados
à construção civil, construção de prédios para venda, comercializa-
ção de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social é de 24 939,90 euros, dividido em duas quotas
iguais de 12 469,95 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Judite Santos Martinho e António José Ferreira Teixeira.

4.º

A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consenti-
mento prévio da sociedade e dos sócios não cedentes.

5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 10 vezes o valor do capital.

6.º

1 � A gerência da sociedade e sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelo sócio António José
Ferreira Teixeira, com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente.

3 � Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras de
favor, fianças e abonações.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102560

HOMEOSTASIS � MEDICINAS ALTERNATIVAS,
FISIOTERAPIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 19 039 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 45/020527.
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Certifico que, por Gabriel da Conceição de Almeida Martins
Boavida, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma HOMEOSTASIS � Medicinas Alter-
nativas, Fisioterapia, Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

A sede social é na Rua de Santo André, 23, Casais de Mem Mar-
tins, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de medicinas alternati-
vas, consultas, fisioterapia e comercialização de produtos naturais.

4.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades, ainda
que com objecto diferente do seu, e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros.

6.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente, fican-
do designado gerente ele outorgante.

7.º

A gerência será remunerada ou não, conforme vier a ser decidido,
podendo a remuneração consistir, total ou parcialmente, em parti-
cipação nos lucros da sociedade.

8.º

O sócio único fica autorizado a celebrar com a sociedade quais-
quer negócios que sirvam a prossecução do objecto social.

9.º

Por decisão do sócio único, podem ser derrogados os preceitos
dispositivos da lei.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102564

 ESTEVES DA ROSA, CONSULTORES DE INFORMÁTICA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 025 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 136/020305.

Certifico que entre Álvaro Augusto da Rosa, Isabel Maria Mexia
Esteves da Rosa e Adriana Conceição Mexia Barnabé Pinguinhas 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 Esteves da Rosa, Consultores de
Informática e Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Portela, 102, 1.º,
B, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

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 e con-
sultoria na área de informática. Comércio e assistência técnica de
material informático.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, duas iguais

do valor nominal de 2000 euros cada uma e uma de cada um dos
sócios Álvaro Augusto da Rosa e Isabel Maria Mexia Esteves da Rosa,
e uma outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia
Adriana da Conceição Mexia Barnabé Pinguinhas.

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 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Álvaro Augusto
da Rosa e Adriana da Conceição Mexia Barnabé Pinguinhas.

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.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102398

QUALITIPINTA � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 115 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 62/020410.

Certifico que entre João Paulo Rodrigues Marques, Rui Ramos de
Oliveira e Vítor Manuel da Cruz Nunes foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma QUALITIPINTA � Pinturas de
Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 5, 2.º,
direito, em Tercena, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras.

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 pin-
tura na área da construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, sendo uma
do valor nominal de 3000 euros, titulada pelo sócio João Paulo
Rodrigues Marques, e duas iguais do valor nominal de 1000 euros cada
uma, tituladas uma por cada um dos sócios Rui Ramos de Oliveira e
Vítor Manuel da Cruz Nunes.

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, sendo sempre obrigatória a do gerente João Paulo Rodri-
gues Marques.

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, e em sociedades
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reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102396

FACTOR ONE � SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 448 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 116/020116.

Certifico que entre João Luís Amador Costa e Joaquim José da
Costa Aguadeiro 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 Factor One � Sistemas de Segu-
rança, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Afoitos, lote 32, ala
3, 2-D, Praia das Maçãs, freguesia de Colares, 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 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 comercialização e manuten-
ção de sistemas de segurança.

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 do va-
lor nominal de 3250 euros, titulada pelo sócio João Luís Amador
Costa, e outra do valor nominal de 1750 euros, titulada pelo sócio
Joaquim José da Costa Aguadeiro.

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 nomeado gerente o sócio João Luís Amador
Costa.

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.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102391

OBRAGUER � ALUGUER DE EQUIPAMENTO
PARA A CONSTRUÇÃO,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 039 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 92/020308.

Certifico que entre Pedro Miguel Constâncio de Albuquerque
Martins, Rodrigo Marques Leal da Cruz Martins e Gonçalo José dos
Santos Eusébio Caiado 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 OBRAGUER � Aluguer de Equi-
pamento para a Construção, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Maria Telles Mendes,
13, 2.º, esquerdo, no lugar e freguesia de Paço de Arcos, concelho de
Oeiras.

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 aluguer de material e equipa-
mento para a construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 2000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete 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 � 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 Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102387

PAPARICAIA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 400 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 70/020108.

Certifico que entre Fernanda Maria Oliveira de Almeida, Alice
Maria Pereira Telhado e Eduardo Manuel Sintra de Almeida Parti-
dário 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 Paparicaia, Actividades Hotelei-
ras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Flávio Resende,
10, 5.º, A, Quinta do Marquês, Oeiras, freguesia de Oeiras e São Julião
da Barra, concelho de Oeiras.

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 actividades hoteleiras e simi-
lares, designadamente restauração e confecção de refeições para fora.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, cada
uma do valor nominal de 1667 euros e uma de cada sócio.

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.
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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 dois
gerentes ou de um gerente e um mandatário.

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.
5 � Fica vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade em

actos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em fianças,
subfianças, avales, abonações, letras de favor e outros actos análo-
gos.

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 a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros 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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou mais quotas, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moi-
ta Baptista. 1000102384

VIDEORAMA � COMÉRCIO E ALUGUER DE SISTEMAS
AUDIOVISUAIS E MULTIMÉDIA, UNIPESSOAL,  L.DA

Certifico que, por Manuel Fernandes Génio, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VIDEORAMA � Comércio e Alu-
guer de Sistemas Audiovisuais e Multimédia, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Álvares Cabral,
7-B, lugar e freguesia de Agualva, concelho de Sintra.

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 no comércio e aluguer de siste-
mas audiovisuais e multimédia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 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 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.

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.

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita
Baptista. 1000102372

SYRIAN � SERVIÇOS INFORMÁTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 644 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 119/020227.

Certifico que, por João Manuel Vasques Oliveira de Jesus, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de SYRIAN � Serviços Infor-
máticos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Alecrim, 1, Rinchoa,
freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos e servi-
ços informáticos; Webdesign.

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 único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do ge-
rente.

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.

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita
Baptista. 1000102368
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LOURES

OBRIVALOR � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 784;
identificação de pessoa colectiva n.º 505014840; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das apre-
sentações: of. 16 e 17/20020315.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, por escritura
de 20 de Fevereiro de 2002, exarada a fls. 25 e seguintes do livro
n.º 288-J do 26.º Cartório Notarial de Lisboa, foi aumentado o capi-
tal de 50 000 euros para 100 000 euros e foi alterado parcialmente
o contrato social quanto aos artigos 1.º, n.º 2, e 3.º, n.º 1, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, Bairro
de São José, lote 12, rés-do-chão, freguesia de Camarate, concelho
de Loures.

(Mantêm-se os restantes números deste artigo.)

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas iguais do valor
nominal de 20 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos só-
cios António Dias Matias, Serafim António Dias, Isidro Manuel Dias,
Maria Fernanda Dias Santos e Maria Cecília Dias.

Certifico ainda que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

Gerentes nomeados: os sócios Maria Fernanda Dia Santos e Maria
Cecília Dias.

Facto: cessação da gerência.
Gerentes: Adelino Alves Canhoto e João Manuel Pires Alves

Canhoto.
Causa: renúncia.
Data: 20 de Fevereiro de 2002.

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

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. �A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000088163

TORRES VEDRAS

TÁXIS LUCIANO MARQUES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1328; identificação de pessoa colectiva n.º 500422206; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 3/11102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital soci-
al foi aumentado com 602 410$ e foi alterado parcialmente o con-
trato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, uma do sócio Virgílio da Silva Cava-
lheiro e outra da sócia Ana Isabel dos Prazeres Mona Nunes Cava-
lheiro.

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

Está conforme.

21 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103205

SOCIEDADE AGRÍCOLA VÍTOR M. NAPOLEÃO
GALANTINHO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3814; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
11102001.

Certifico que, por Vítor Manuel Napoleão Galantinho, casado com
Maria Leonor Margaça Galantinho Napoleão, no regime da comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Sociedade Agrícola Vítor M.
Napoleão Galantinho, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Quinta da Portucheira, freguesia de Matacães, concelho de Tor-
res Vedras.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social para outro local
e ou concelho dentro do País e abrir filiais e sucursais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a produção agrícola.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor, pertencente
ao único sócio, Vítor Manuel Napoleão Galantinho.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem re-
muneração, compete ao único sócio, que desde já fica nomeado
gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
em juízo e fora dele, é necessária a assinatura do seu único gerente.

§ 2.º A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor e outros actos e contratos estranhos ao negócio da
sociedade.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

21 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103206

PATROCÍNIO & SANTOS � ASSENTAMENTOS
DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1797; identificação de pessoa colectiva n.º 502745932; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 11/20011105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital
social foi aumentado com a quantia de 8 024 100$ e foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, constituído por duas quotas
iguais de 25 000 euros cada uma, pertencendo cada uma a cada
sócio.

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

Está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103207

DOMINGOS MANUEL GOMES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3825; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
20011016.

Certifico que entre Domingos Manuel Gomes Ferreira e mu-
lher, Maria da Conceição Antunes Martinho Ferreira, casados no
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regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Domingos Manuel Gomes Ferreira,
L.da, e tem a sua sede no Largo da Associação, 1, no lugar de Braçal,
freguesia de São Domingos de Carmões, concelho de Torres Vedras,
podendo ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para qualquer
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de alhos,
cebolas e outros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
25 000 euros cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

Não serão exigidas prestações suplementares de capital, mas qual-
quer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos que forem
necessários, vencendo ou não juros, segundo as condições que forem
acordadas.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida; a estranhos, dependerá do consentimento da sociedade,
tendo esta em primeiro lugar e os restantes sócios em segundo, di-
reito de preferência.

2 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota no caso de in-
solvência do sócio titular, arrolamento, penhora ou arresto da quo-
ta, venda ou adjudicações judiciais.

3 � Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qual-
quer sócio, a sociedade poderá amortizar a respectiva quota, adquiri-
la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro; enquanto isso, a socie-
dade continuará com os respectivos herdeiros ou representante,
devendo aqueles nomear um de entre si que os represente na socie-
dade, enquanto a quota se mantiver indivisa ou interdita.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência, dispensada de caução, pertence a ambos os só-
cios, que desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, bem como a representar em juízo
e fora dele, activa e passivamente, é necessária e suficiente a assina-
tura de qualquer dos gerentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade não pode ser obrigada em contratos estranhos aos
negócios sociais, designadamente fianças, abonações, letras de fa-
vor, avales ou outros documentos de natureza semelhante.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103209

FONSEPLAS � PLÁSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3824; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/
20011016.

Certifico que, por Cláudio Diogo Cunha da Fonseca, solteiro,
maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FONSEPLAS � Plásticos, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Motoristas, 8, Sobreiro Cur-
vo, freguesia de A dos Cunhados, concelho de Torres Vedras.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
transferir a sede social para qualquer outro local permitido por lei,
bem como abrir, transferir ou encerrar agências, delegações, sucur-
sais, filiais, dependências, escritórios ou outras formas de represen-
tação no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de sacos de
plástico e derivados. Comércio de plásticos.

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, Cláudio Diogo Cunha da Fonseca.

ARTIGO 4.º

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

2 � Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Cláudio Diogo
Cunha da Fonseca, desde já nomeado gerente, ou a cargo de ou-
tras pessoas estranhas à sociedade, que venham a ser por ele só-
cio designadas.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de 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 a gerência autorizada a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de
arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social, des-
pesas estas que a sociedade assume, logo que definitivamente matri-
culada.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103211

ÁLVARO EUSÉBIO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2402; identificação de pessoa colectiva n.º 503539759; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
14/20112001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, esta deslocou
a sede para a Rua de Emílio Maria Costa, 13, São Pedro, Torres
Vedras.

Está conforme.

26 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103213

VELA D�OURO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2016; identificação de pessoa colectiva n.º 503001627; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 19/20011016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital social
foi aumentado de 1 000 000$ para 1 002 410$ e redenominado para
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euros e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao artigo
2.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, uma de 2500 euros, pertencente ao
sócio Agostinho da Costa Pereira, e uma quota de 2500 euros, per-
tencente à sócia Maria Alexandrina das Neves Pinto.

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

Está conforme.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103215

ALVES, SANTOS & SANTOS � URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2705; identificação de pessoa colectiva n.º 503919039; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20011016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e liquidação, tendo as contas sido aprovadas
em 17 de Setembro de 2001.

Está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103217

COMERCIPEIXE � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1407; identificação de pessoa colectiva n.º 502368934; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 5/20020313.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital soci-
al foi aumentado com 2410$ e foi alterado parcialmente o contrato
social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde 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.

26 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103219

HIPERBICHOS � EQUIPAMENTOS
E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

DE ESTIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3312; identificação de pessoa colectiva n.º 504859811; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 3 e 5/29102001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, José Avelino
de Jesus Bernardo renunciou à gerência, em 24 de Maio de 2001; o
capital social foi aumentado de 10 000 euros para 54 000 euros, e
foi alterado parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º e
4.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
54 000 euros, correspondente à soma de duas quotas, uma no valor
de 18 000 euros, pertencente à sócia Filomena Maria da Costa Cer-
queira Lima Malheiro, e outra no valor de 36 000 euros, pertencen-
te à sócia Marinela das Mercês Morais Gouveia Vaz Correia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, compete

às sócias Filomena Maria da Costa Cerqueira Lima Malheiro e
Marinela das Mercês Morais Gouveia Vaz Correia.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103221

NOBREZA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2692; identificação de pessoa colectiva n.º 503941034; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
4/20011018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, esta deslocou
a sede para o Parque Industrial do Paul, bloco 4-D, São Pedro, Tor-
res Vedras.

Está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103223

DUVITIS � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3829; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20011018.

Certifico que entre António José Cordeiro dos Santos Duarte,
casado com Rosa Maria Mendes Matos Alves Duarte, no regime da
comunhão de adquiridos, e José Augusto dos Santos Duarte, casado
com Conceição Santos Duarte, no regime da comunhão geral, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a denominação social de DUVITIS �
Produção e Comercialização de Vinhos, L.da, e durará por tempo
indeterminado.

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 9, 36,
lugar de Benfica, freguesia da Ponte do Rol, concelho de Torres
Vedras, podendo, por simples deliberação da gerência, deslocar li-
vremente a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação no País ou no estrangeiro.

2.º

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto a produção, comercialização e
armazenagem de vinhos e derivados, exploração agrícola, comércio,
importação e exportação de produtos agrícolas e conexos.

2 � A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia ge-
ral, livremente estabelecer convenções com outras sociedades, assu-
mir a sua representação ou direcção e ainda participar ou adquirir
participações no capital de outras sociedades, ainda que com objecto
social diferente, assim como associar-se com outras sociedades sob
qualquer forma legal e ainda em agrupamentos complementares de
empresas.

3.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencentes, respectivamente, aos sócios José
Augusto dos Santos Duarte e António José Cordeiro dos Santos
Duarte.

4.º

Prestações suplementares de capital

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante máximo de 100 000 euros, a todos os sócios e
na proporção das respectivas quotas.
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5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade será exercida por ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme
deliberação em assembleia geral.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos com a assinatura de um dos gerentes acima nomeados.

3 � Fica rigorosamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos ao seu objecto, designadamente em
letras de favor, fianças e abonações, sob pena de incorrer em res-
ponsabilidade pessoal e solidária pelos prejuízos causados.

6.º

Cessão de quotas

A cessão e transmissão de quotas a terceiros fica dependente do
consentimento da sociedade, sendo reservado a esta e depois aos
restantes sócios, por esta ordem, o direito de preferência.

7.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
1) Por acordo dos respectivos titulares;
2) Arrolamento, arresto ou penhora de quota e ou insolvência ou

falência do sócio ou por qualquer outra forma deixar de estar na
livre disposição do seu titular;

3) Se o sócio tiver comportamento, ainda que estranho à socie-
dade, de que resultem ou possam resultar prejuízos para a mesma;

4) Quando o sócio tenha cometido qualquer irregularidade ou te-
nha prejudicado a sociedade no seu bom nome, crédito ou interesses;

5) Em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou
simples separação de bens, se não for efectuada a partilha da quota
no ano imediato ao da sentença que decrete qualquer desses factos,
ou, sendo efectuada a partilha nesse prazo, a quota não ficar a per-
tencer ao sócio por inteiro;

6)Quando a quota seja cedida com violação do direito de prefe-
rência estabelecido no artigo 6.º

§ 1.º A contrapartida da amortização será, nos casos dos n.os 1, 2,
3, 4 e 6, o valor nominal da quota e, no caso do n.º 5, o que resultar
do último balanço, sem qualquer correcção.

§ 2.º O pagamento da contrapartida da amortização, ou o preço
da aquisição se a sociedade optar por esta nos casos em que podia
efectuar aquela, por livre opção da sociedade, poderá ser feito em
prestações, a saber: até quatro prestações trimestrais de igual mon-
tante, com vencimento sucessivo de três em três meses, a partir da
data da fixação definitiva da contrapartida, mas sempre, em qual-
quer hipótese, sem qualquer juro ou encargo para a sociedade.

8.º

O lucro do exercício será ou não distribuído aos sócios, conforme
vier a ser deliberado, por maioria, em assembleia geral e na propor-
ção que a mesma decidir.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103226

REFRIGERAÇÃO TEODORO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3831; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20011018.

Certifico que, por Virgílio Teodoro, casado com Maria da Assun-
ção Romão Patrício Teodoro, no regime da comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Refrigeração Teodoro,
Unipessoal, L.da, com sede no Páteo de Júlio de Sousa, 1 e 2, no
Bairro dos Ameais, freguesia de São Pedro e Santiago, concelho de
Torres Vedras.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social é a reparação de aparelhos de frio, electro-
domésticos, ar condicionado, equipamentos de hotelaria. Monitor,
formação profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondente a uma única quota, pertencente ao sócio
Virgílio Teodoro.

ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado, será exercida pelo único sócio, que
desde já fica nomeado gerente, sendo necessária a sua assinatura para
vincular a sociedade em todos os actos e contratos.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante global de 10 000 euros, podendo o sócio efectuar
suprimentos até ao montante máximo de 10 000 euros.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103228

JOÃO TORDO � SOCIEDADE DE CONSULTORIA
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2752; identificação de pessoa colectiva n.º 503954608; ins-
crições n.os 9 e 10; números e data das apresentações: 6 e 7/
14112001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital soci-
al foi aumentado com 4820$ e foi alterado parcialmente o contrato
social quanto aos artigos 4.º, 5.º e 8.º, n.os 2 e 3, os quais passam a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros, correspondente à soma de três quotas, sendo duas
quotas iguais de 2500 euros cada, e a outra de 5000 euros, perten-
centes à sócia Maria de Fátima da Conceição Ferreira Tordo.

ARTIGO 5.º

A sócia poderá deliberar a exigibilidade de prestações suplementa-
res, até ao montante de 500 000 euros, sendo a sua obrigação pro-
porcional às suas quotas de capital.

ARTIGO 8.º

2 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, será exer-
cida pela sócia, Maria de Fátima da Conceição Ferreira Tordo,
que desde já fica nomeada gerente, e pelo não sócio João Eusébio
Norte de Carvalho Tordo, que continua nomeado gerente, com
ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em assem-
bleia geral.

3 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de um dos gerentes.

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

Está conforme.

21 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103230

PEÇAOESTE � COMÉRCIO DE PEÇAS
PARA AUTOMÓVEIS E CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1122; identificação de pessoa colectiva n.º 501732187; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/20011018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, esta deslocou
a sede para a Estrada Nacional n.º 8-2, ao quilómetro 1, Espaço
Sereno, fracção A, São Pedro, Torres Vedras.

Está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103232
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EXTINCÊNDIOS, EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 985; identificação de pessoa colectiva n.º 501390324; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/20011018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, esta deslocou
a sede para a Rua dos Cavaleiros da Espora Dourada, 15-B, São Pedro,
Torres Vedras.

Está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103234

MIMOLA � MOBILIÁRIO E COLCHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1791; identificação de pessoa colectiva n.º 502726717; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 15/20011016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital soci-
al foi aumentado de 800 000$ para 1 002 410$ e redenominado para
euros e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao artigo
2.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, uma quota de 2500 euros, perten-
cente ao sócio João Maria Alves Zeferino, e uma quota de 2500 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Irene Mota Lopes Alves Zeferino.

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

Está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103235

DENTALPRO � SOCIEDADE DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2508; identificação de pessoa colectiva n.º 503718378; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 14/20011016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital soci-
al foi aumentado de 400 000$ para 1 002 410$ e redenominado para
euros e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao artigo
3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, uma quota de 2500 euros, perten-
cente ao sócio João Bruno Silvestre Fernandes, e uma quota de
2500 euros, pertencente ao sócio Pedro Miguel Escabelado Gonçal-
ves.

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

Está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103236

PRESSOESTE � COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1473; identificação de pessoa colectiva n.º 502346248; data
da entrada: 20011029.

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

30 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 1000103239

PRESSOESTE � COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1473; identificação de pessoa colectiva n.º 502346248; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 34/28032002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram designa-
dos os órgãos sociais para o triénio de 2001-2003, com a seguinte
composição:

Conselho de administração: presidente, FINAX � Gestão e Parti-
cipações, S. A., que designou António Maria da Silva Ferreira Nunes,
casado, para exercer o cargo em nome próprio; vogais: Ana Marga-
rida Silva dos Santos, casada, e Francisco Alves Santos, casado;

Conselho fiscal: presidente, Vasco Luís Costa Lopes Rodrigues,
casado; 1.º vogal, Pedro Roque & Crisóstomo Real, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por Pedro Nuno Ramos Ro-
que, casado; 2.º vogal, Luís Manuel da Cunha Rodrigues, casado; 1.º su-
plente, Navalho, Martins & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por Maria Odete Lobato Navalho, divorcia-
da; 2.º suplente, Belmiro Alberto Jerónimo, casado.

Data: 31 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

24 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Amélia Simão
Aires dos Santos. 1000103241

VILA FRANCA DE XIRA

ROCOMOR � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5703/020422; identificação de pessoa colectiva
n.º 501274294.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António Dias
Pestana. 1000101432

PORTALEGRE

CRATO

COUTADA DE BARROS � SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 73/
980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504094670.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Ermelinda
Gonçalves Monteiro Santos. 1000103374

FRONTEIRA

TERMALVIDE � HOTELARIA E ANIMAÇÃO
TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fronteira. Matrícula n.º 204/
170200; identificação de pessoa colectiva n.º 504818422.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

13  de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Francisco Carlos
Pereira Paixão. 1000103019



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 193 � 22 de Agosto de 200217 854-(128)

PORTO

AMARANTE

ANTÓNIO DA SILVA FRANCISCO & FILHOS, L.DA

Sede: Sobreiros, Freixo de Baixo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 616/
920221; identificação de pessoa colectiva n.º 502734655; data da
apresentação: 020617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 1000102940

ANTÓNIO SILVA, SUCESSORES, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 31, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 358/
861222; identificação de pessoa colectiva n.º 501759093; data da
apresentação: 020617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 1000102954

EUROTÂMEGA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES

DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DO TÂMEGA, L.DA

Sede: Rua de António Carneiro, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 636/
920804; identificação de pessoa colectiva n.º 502828331; data da
apresentação: 020617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 1000102958

J. Z. � TABACOS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Sede: Rua de António Carneiro, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1188/
980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504112350; data da
apresentação: 020617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

27 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 1000102963

JOSÉ CARVALHO BRÁS & MONTEIRO, L.DA

Sede: Praça da República, 4, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 374/
870511; identificação de pessoa colectiva n.º 501826300; data da
apresentação: 020617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

27 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 1000102966

LOPES & SILVA, L.DA

Sede: Praça da República, 4, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 119/
690816; identificação de pessoa colectiva n.º 500561117; data da
apresentação: 020617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

27 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 1000102967

OLIVEIRA & REBELO, L.DA

Sede: Praça da República, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 40/
890125; identificação de pessoa colectiva n.º 500206635; data da
apresentação: 020617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

27 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 1000102969

PETROTÂMEGA � COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de António Carneiro, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 808/
940923; identificação de pessoa colectiva n.º 503266078; data da
apresentação: 020617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

27 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 1000102972

MARIA ADÉLIA A. C. MACHADO & FILHOS, L.DA

Sede: Trovoada, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 495/
900213; identificação de pessoa colectiva n.º 502325836; data da
apresentação: 020617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

27 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eugénia
Carvalho Madeira Barros. 1000102975
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MARCO MENDES � FERRAMENTAS DIAMANTADAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro da Chentuada, bloco 6, 2.º, direito,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 2033/020617; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/020617.

Certifico que, por Marco Aurélio Teixeira Mendes, solteiro, mai-
or, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Marco Mendes � Ferramen-
tas Diamantadas, Unipessoal, L.da, com sede no Bairro da Chentuada,
bloco 6, 2.º, direito, freguesia de São Gonçalo, concelho de Amaran-
te.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social ser
deslocada para outro local, dentro do mesmo concelho, e abrir fili-
ais em Portugal ou no estrangeiro, dentro dos limites da lei.

3.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de ferramentas para
a construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e pertence na sua totalidade ao sócio Marco Auré-
lio Teixeira Mendes.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante de 30 000 euros, mediante deliberação da assembleia
geral.

6.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral, é permitida a
participação da sociedade em agrupamentos complementares de
empresas, bem como em sociedades com objecto diferente ou regu-
ladas por lei especial, inclusivamente como sócia de responsabilida-
de limitada e accionista de sociedades anónimas.

7.º

1 � A gerência será designada por decisão do único sócio.
2 � Fica, todavia, desde já, nomeado gerente o único sócio Mar-

co Aurélio Teixeira Mendes.
3 � A sociedade obriga-se, em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, mediante a assinatura de um gerente.
4 � A gerência não será remunerada, salvo deliberação em con-

trário pela assembleia geral.
5 � A sociedade, por intermédio da gerência, poderá constituir

procuradores ou mandatários forenses, que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

8.º

Os exercícios sociais coincidirão com os anos civis.
Após a constituição do fundo de reserva legal exigida por lei, os

lucros de cada exercício serão aplicados conforme for decidido em
assembleia geral.

Conferida, está conforme.

25 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103000

PETRO ESPINHEIRO � COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Espinheiro, Candemil, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1126/
970808; identificação de pessoa colectiva n.º 503936200; data da
apresentação: 020617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 1000103001

FRUTIMARANTE � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Sede: Nora, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 823/
941118; identificação de pessoa colectiva n.º 503303127; data da
apresentação: 020617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 1000103003

HABIMARANTE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Pinhel, Padronelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 356/
861204; identificação de pessoa colectiva n.º 501750738; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 23, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 24 e inscrição n.º 25; números e data das apresentações: 17 a
19/020626.

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

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 23, foi registada a cessa-
ção de funções do vice-presidente e vogal do conselho de adminis-
tração e do fiscal único e seu suplente, respectivamente Abílio Manuel
Ferraz Esteves e Carlos Cilo Duarte Brandão, ambos por renúncia,
em 22 de Maio de 2002; Cruz, Cunha, Campos e Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Sebastião
Campos Cruz, e Carlos Alberto da Silva Cunha, revisor oficial de
contas, ambos por renúncia, em 23 de Maio de 2002.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24, foi registada a cessa-
ção de funções do presidente do conselho de administração, Eloi
Franklim Fernandes Ribeiro, por renúncia, em 18 de Abril de 2002.

Pela inscrição n.º 25, foi registada a nomeação dos membros dos
órgãos sociais até ao final de 2002:

Conselho de administração: presidente � engenheiro Carlos Al-
berto Alves Gonçalves; vice-presidente � Dr. Luís Manuel Vieira
Santo Amaro; vogal � Rui Filipe Macieirinha da Silva;

Fiscal único: efectivo � Dr. Luís Fernando Moreira Ribeiro, re-
visor oficial de contas; suplente � Dr. Ângelo Belizário de Sousa,
revisor oficial de contas.

Conferida, está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ramos
Cardoso Mesquita. 1000103005

GEOGRANITOS � PEDREIRAS DE AMARANTE, L.DA

Sede: Várzea, Aboadela, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 408/
880523; identificação de pessoa colectiva n.º 501987550; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 17, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 19 e inscrições n.os 22 e 23; números e data das apresentações:
3 a 6/020626.

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

Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 17, foi registada a cessa-
ção de funções de gerente de Carlos Alberto da Silva e Cunha, por
renúncia, em 19 de Março de 2202.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19, foi registada a cessa-
ção de funções de gerente de João José Novais Martins Araújo, por
renúncia, em 20 Março de 2002.
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Pela inscrição n.º 22, foi registada a nomeação de gerente de Ví-
tor Manuel Gomes Alves, em 23 de Abril de 2002.

Pela inscrição n.º 23, foi alterado parcialmente o contrato social
quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 5.º, os quais passam a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, são confiadas a dois gerentes, nomea-
dos em assembleia geral, com dispensa de caução e com retribuição
ou sem ela, conforme deliberado em assembleia em que são nomea-
dos.

2 � A sociedade fica validamente vinculada em todos os seus actos
e contratos, nos seguintes termos:

a) Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes;
b) Pelas assinaturas de um gerente e de um mandatário ou procu-

rador com poderes bastantes para o efeito;
c) Pelas assinaturas conjuntas de dois mandatários ou procurado-

res com poderes bastantes para o efeito;
d) Pela simples assinatura de um qualquer gerente para o efeito de

apresentação de propostas em concursos públicos ou privados.

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

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103006

LÍVIO TEIXEIRA RIBEIRO � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Geraldes, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 758/
940217; identificação de pessoa colectiva n.º 503141666; data da
apresentação: 020617.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 1000103138

G. C. P. � AUTO, L.DA

Sede: Relas, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 805/
940829; identificação de pessoa colectiva n.º 503252743; data da
apresentação: 020617.

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

Conferida, está conforme o original.

27 de Julho de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Nogueira Tei-
xeira Martins. 1000103134

ANTÓNIO PINHEIRO & FONSECA, L.DA

Sede: Ranhadouro, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2026/
020603; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020603.

Certifico que entre António Moreira Pinheiro e mulher, Maria de
Lurdes da Fonseca Dias Pinheiro, casados no regime da 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 António Pinheiro & Fonseca, L.da, e
vai ter a sua sede no lugar do Ranhadouro, freguesia de Freixo de
Cima, concelho de Amarante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na construção geral de edifícios e
engenharia civil.

4.º

O capital social, já realizado em dinheiro, é de 5000 euros, per-
tencendo a cada sócio uma quota do valor nominal singular de
2500 euros.

5.º

A administração e representação da sociedade incumbem aos dois
sócios, desde já nomeados gerentes, vinculando-se a sociedade pela
assinatura de qualquer um deles.

6.º

A cessão e a divisão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103132

MARIA CLARA MORAIS DE SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Nogueira, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2025/
020603; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020603.

Certifico que, por Maria Clara Morais de Sousa, casada com Joa-
quim Teixeira no regime da comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Clara Morais de Sousa,
Unipessoal, L.da, e terá a sua sede no lugar de Nogueira, freguesia de
Mancelos, concelho de Amarante.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a restauração do tipo tradicional,
promoção imobiliária, gestão e execução de investimentos e empre-
endimentos imobiliários, comércio sob qualquer forma de produtos
nacionais e estrangeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à quota de igual valor pertencente à sócia
Maria Clara Morais de Sousa.

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

ARTIGO 5.º

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

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103130

ANTÓNIO BALBINO DE CARVALHO, SUCESSORES, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 15, 3.º, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 48/
600906; identificação de pessoa colectiva n.º 500312443; data da
apresentação: 020531.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103129

MANUEL AVENTINO SOUSA PINTO � MADEIRAS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Serra, Chapa, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2024/
020531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
020531.

Certifico que, por Manuel Aventino de Sousa Pinto, casado com
Rosa Maria Gonçalves Pinheiro Pinto, no regime da 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 Manuel Aventino de Sousa Pinto �
Madeiras � Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar
da Serra, freguesia da Chapa, concelho de Amarante.

2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio por grosso
de madeira em bruto e produtos derivados.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio Manuel Aventino de Sousa
Pinto.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

5.º

A gerência e a representação da sociedade fica a pertencer ao sócio
Manuel Aventino de Sousa Pinto, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

6.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre o sócio
único e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

7.º

Fica o gerente desde já autorizado a efectuar o levantamento to-
tal ou parcial do capital social depositado, a fim de solver as despe-
sas de equipamento da sociedade, sua constituição e registos, bem
como para fundo de maneio e para ocorrer às responsabilidades do
início da sua actividade, que desde já fica autorizada.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103128

RAFAEL & SILVA, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 367, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 158/
750510; identificação de pessoa colectiva n.º 500400024; data da
apresentação: 020529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103127

MACTENOR � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Felgueiras, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1972/
020318; identificação de pessoa colectiva n.º 506016480; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 1 e 3/020529.

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

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, foi registada a cessação
de funções de gerente de Guilherme Joaquim Teixeira da Silva, por
renúncia, em 22 de Abril de 2002.

Pela inscrição n.º 4, foi alterado parcialmente o contrato social
quanto aos artigos 3.º e 4.º, n.os 1 e 2, os quais passam a ter a redac-
ção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
do valor nominal de 37 500 euros, pertencente ao sócio Paulo Ale-
xandre, e uma do valor nominal de 12 500 euros, pertencente ao
sócio Armando Filipe.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade será exer-
cida por dois ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Mantêm-se gerentes os referidos Paulo Alexandre e Arman-
do Filipe, sendo obrigatória a assinatura, em conjunto, de dois ge-
rentes para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

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

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103125

FUNERÁRIA FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Sede: Cumieira, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 2023/020529; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/020529.

Certifico que entre José Dias Ferreira e mulher, Maria Alice Men-
des Pinto, casados no regime da comunhão de adquiridos, e Joaquim
de Melo Ferreira e mulher, Ana Dias, casados no regime da comu-
nhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Funerária Ferreira & Ferreira, L.da, e
vai ter a sua sede no lugar da Cumieira, freguesia de Figueiró, conce-
lho de Amarante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

A sociedade tem como objecto as actividades funerárias e co-
nexas.
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4.º

O capital social, já realizado em dinheiro, é do montante de
5000 euros, pertencendo ao sócio José Dias Ferreira uma quota do
valor nominal de 1750 euros, aos sócios Joaquim de Melo Ferreira e
Maria Alice Mendes Pinto uma quota do valor nominal singular igual
de 1500 euros e à sócia Ana Dias uma quota do valor nominal de
250 euros.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
sócios José Dias Ferreira e Joaquim de Melo Ferreira, desde já no-
meados gerentes, vinculando-se a mesma com uma única assinatura.

6.º

Na cessão de quotas a estranhos, e sem prejuízo do necessário
consentimento da sociedade, esta e depois os sócios gozam, por esta
ordem, do direito de preferência.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

19 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103123

POLICLÍNICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO
GONÇALO DE AMARANTE, L.DA

Sede: Edifício Cristal Center, Ramos, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 303/
830214; identificação de pessoa colectiva n.º 501386416; data da
apresentação: 020528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103122

A. RUI & FILHOS, L.DA

Sede: Ponte de Pego, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 871/
950511; identificação de pessoa colectiva n.º 503433217: inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/020528.

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

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103121

TAMEGAUTO � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Urbanização do Queimado, lote 14, Madalena, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1524/
000922; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/020604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 4, foram nomeados gerentes os sócios Manuel Joaquim e Maria
Emília da Silva Monteiro, em 24 de Abril de 2002, e foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 2.º, 3.º, n.º 1, e
4.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no seguinte: importação, comercializa-
ção e representação de equipamento, peças e acessórios auto e in-

dustriais. Prestações de serviços em automóveis ligeiros e pesados,
instalações eléctricas e mecânicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, inteiramente realizado e subscrito, é de
10 000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 5000 euros, pertencente à segunda outorgante Viviana
Manuela, e outras duas de igual valor nominal de 2500 euros, uma
de cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

A representação da sociedade, em juízo e fora dele, será exercida
por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral.

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

Conferida, está conforme o original.

21 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103118

ANIMAIS DE COMPANHIA DO VALE DO TÂMEGA, L.DA

Sede: Bairro da Chentuada, bloco 6, 2.º, esquerdo,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1494/
000718; identificação de pessoa colectiva n.º 504425838; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/020527.

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

Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103116

MEIRELES & VASCONCELOS, L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, sem número, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 570/
910409; identificação de pessoa colectiva n.º 502539658; data da
apresentação: 020527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103113

SUPER STONE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Serra de Água e Leite, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2021/
020606; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
020606.

Certifico que entre Carlos Manuel da Silva Peixoto, solteiro,
maior, e Maria Amélia Pereira da Silva Martins, viúva, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Super Stone � Construções, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Serra de Água e Leite, freguesia de
Mancelos, concelho de Amarante.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode-
rá deslocar a sua sede, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, abrir e encerrar filiais, sucursais, agências ou outras
formas de representação social, no território nacional ou no es-
trangeiro.
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ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros e
está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 100 euros,
pertencente ao sócio Carlos Manuel da Silva Peixoto, e outra do
valor nominal de 4900 euros, pertencente à sócia Maria Amélia
Pereira da Silva Martins.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a Jaime Pinto de Babo,
desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um dos gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Adquirir, por trespasse ou por concessão de exploração, quais-
quer estabelecimentos comerciais e industriais;

c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis e imóveis, assinando os respectivos con-
tratos;

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de longa
duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

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

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo lugar.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ra-
mos Cardoso Mesquita. 1000103111

PUBLICIDADE DE S. GONÇALO, L.DA

Sede: Boavista, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2016/
020523; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
020523.

Certifico que entre João Paulo Teixeira Alves, solteiro, maior, e
Vítor Manuel Teixeira Alves, solteiro, maior, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Publicidade de S. Gonçalo, L.da, e vai
ter a sua sede no lugar da Boavista, freguesia de Telões, concelho de
Amarante.

2.º

A gerência poderá, livremente, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento prévio de qualquer outro órgão social, bem como criar
sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de representação
local.

3.º

O objecto da sociedade consiste na colocação de toldos e recla-
mos luminosos e outros suportes publicitários, serviços de publicida-
de em geral.

4.º

O capital social, já realizado em dinheiro, é de 5000 euros, per-
tencendo a cada sócio uma quota do valor nominal singular de
2500 euros.

5.º

A gerência e a representação da sociedade incumbem aos dois
sócios, desde já nomeados gerentes, vinculando-se a sociedade pela
assinatura de qualquer um deles.

7.º

A cessão e a divisão de quotas a estranhos carecem do consenti-
mento da sociedade.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ramos
Cardoso Mesquita. 1000103109

FELGUEIRAS

JOÃO MAMEDE DE ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1648/
980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504111736; data da
apresentação: 240602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 1000105633

DEUSELI � CORTE E COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2275/
010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505662434; data da
apresentação: 240602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro.  1000105630

A. P. L. � COMÉRCIO DE PELES E COUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1123/
931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503086380; data da
apresentação: 240602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro.  1000105629

ALVES & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1641/
980108; identificação de pessoa colectiva n.º 504055216; data da
apresentação: 240602.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro.   1000105627

SUPERMERCADOS AR BELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1447/
960515; identificação de pessoa colectiva n.º 503653977; data da
apresentação: 240602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 1000105626

LUÍS & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 700/
881212; identificação de pessoa colectiva n.º 502075198; data da
apresentação: 240602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro.  1000105624

CARPINTARIA MELOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1812/
990105; identificação de pessoa colectiva n.º 504411454; data da
apresentação: 240602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro.  1000105623

AZEVEDO & TEIXEIRA � PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1866/
990427; data da apresentação: 240602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 1000105621

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO MENDES
MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 825/
900827; identificação de pessoa colectiva n.º 502404639; data da
apresentação: 240602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro.  1000105619

CONSTRUÇÕES IRMÃOS BROCHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1394/
951206; identificação de pessoa colectiva n.º 503554642; data da
apresentação: 240602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro.   1000105617

RIBEIRO, FARIA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 251/
770817; identificação de pessoa colectiva n.º 500682208; data da
apresentação: 240602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro.  1000105615

HORÁCIO SOARES MENDES XAVIER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1418/
960208; identificação de pessoa colectiva n.º 503596620; data da
apresentação: 240602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro.   1000105613

JORGE ALBERTO MIRANDA BABO CARVALHO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2663/
020611; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
110602.

Certifico que, por Jorge Alberto Miranda Babo de Carvalho, casa-
do, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Alberto Miranda Babo Carva-
lho, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Couto, freguesia
de Vila Cova de Lixa, concelho de Felgueiras.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de automóveis novos e usa-
dos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde a uma única quota do sócio Jorge Al-
berto Miranda Babo de Carvalho.

ARTIGO 4.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 5.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio único, o qual
fica desde já designado gerente, sendo portanto suficiente a sua as-
sinatura para vincular a sociedade.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 100104552
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MARIA ALZIRA TEIXEIRA MOREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2662/
020607; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
070602.

Certifico que, por Maria Alzira Teixeira Moreira, casada, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Alzira Teixeira Moreira, Uni-
pessoal, L.da, e fica com a sede no lugar do Montinho, Padroso, lote
2, da freguesia de Margaride, deste concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou
quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços prestados na indústria de
calçado, nomeadamente corte de calçado e costura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma quota, de igual valor, per-
tencente à sócia única Maria Alzira Teixeira Moreira.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas à sócia prestações suplementares até ao mon-
tante de 25 000 euros, podendo ainda a sócia fazer à sociedade os
suprimentos de que esta carecer, nos termos e condições a deliberar.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deci-
dido pela sócia única, será exercida por um gerente ou mais gerentes
a nomear, ficando desde já nomeada gerente a sócia Maria Alzira
Teixeira Moreira.

§ 1.º A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes obrigarem a socie-

dade em fianças, abonações ou letras de favor.

ARTIGO 6.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre a sócia única
e a sociedade; no entanto, tais negócios devem servir à prossecução
do objecto da sociedade.

ARTIGO 7.º

No caso de morte da sócia única, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a
quota permanecer indivisa.

ARTIGO 8.º

Por decisão da sócia única, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda me-
diante decisão da sua sócia única.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 100104550

SOLMIL � PRODUÇÃO DE SOLAS E PALMILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2377/
010914; identificação de pessoa colectiva n.º 505717956; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/050602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social com a quantia de 120 000 euros e foi alterado par-

cialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
62 500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Jo-
aquim Virgílio Ribeiro Ferreira e Maria Emília Ribeiro Pinto Fer-
reira.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 100104544

FELGUITEX � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1738/
980623; identificação de pessoa colectiva n.º 504184199; aver-
bamento n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 7, 8 e 9/120602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Anabela Car-
lota Soares Queirós e Joaquina Paula da Costa Marinho cessaram as
funções de gerente em 14 de Abril de 2000, por haverem renuncia-
do, e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao corpo
do artigo 3.º e aos n.os 1 e 2 do artigo 4.º, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
200 000$ cada uma, pertencentes ambas ao sócio Vítor José Azeve-
do Ramos Abreu.

ARTIGO 4.º

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

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

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 100104539

INCAFEL � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 263/
780121; identificação de pessoa colectiva n.º 500707189; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
22/130602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de António Peixoto Rodrigues, em
10 de Julho de 1995, por renúncia.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 100104537

MARIA DE FÁTIMA COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1562/
970606; identificação de pessoa colectiva n.º 503914088; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 7/170602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 2.º, o qual passa a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de caixões mortuários
em madeira, serviços de apoio às empresas funerárias, comercializa-
ção em madeira e distribuição de produtos funerários conexos.
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Foi depositado o texto completo do contrato na sua redacção
actualizada.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 100104535

FABINCAL � FÁBRICA INDUSTRIAL DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 828/
900808; identificação de pessoa colectiva n.º 502398043; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 14/180602.

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

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 100104532

FABINCAL � FÁBRICA INDUSTRIAL DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 828/
900808; identificação de pessoa colectiva n.º 502398043; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 15/180602.

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

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 100104530

FÁBRICA DE FORMAS CIBRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 109/
660314; identificação de pessoa colectiva n.º 500104174; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 36/070602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi nomeado
como gerente o sócio António José Pereira de Moura Guedes, em
29 de Maio de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 100104527

PADARIA PEDRA MARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2474/
011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505329689; inscri-
ções n.os 13 e 14; números e data das apresentações: 13 e 14/
140602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a ex-sócia Iola
da Graça Rebelo da Cunha cessou as funções de gerente em 20 de
Março de 2002, por renúncia, e foi registada a transformação em
sociedade unipessoal, a qual fica a reger-se pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Padaria Pedra Maria, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede em Pedra Maria, Varziela, Felgueiras.

2.º

O objecto social consiste na actividade de panificação e pastela-
ria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por duas quotas iguais de 2500 euros
cada, pertencentes à sócia única.

4.º

1 � A gerência social será exercida por quem vier a ser designa-
do gerente, sendo desde já nomeada a sócia, e será remunerada ou
não, conforme decisão desta.

2 � Para obrigar a sociedade em juízo e fora dele, incluindo a sua
vinculação em documentos, actos e contratos que envolvam respon-
sabilidade, é suficiente a intervenção de um gerente.

5.º

Ficam desde já autorizados os negócios entre a sociedade e a sua
única sócia, os quais deverão obedecer ao disposto no artigo 270.º-
F do Código das Sociedades Comerciais.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 100104524

FILIPE REIS � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2666/
020618; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
180602.

Certifico que entre Filipe Pinheiro Pires e Silvana Fermino, sol-
teiros, maiores, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Filipe Pires � Comércio de Acessó-
rios Automóveis, L.da, e fica com a sede no Edifício Santo António
dos Carvalhinhos, loja F, na Avenida de Agostinho Ribeiro, da fre-
guesia de Margaride, deste concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas sucursais, agências, filiais ou
quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de peças e acessórios
para veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Filipe Pi-
nheiro Pires e Silvana Fermino.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes, podendo ainda ser nomeados outros
gerentes em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer um daqueles gerentes.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-
pendentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos contra-
tos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros bens móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos e escrituras públicas.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias para o fundo legal,
terão o destino que a assembleia geral decidir.
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ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade, sempre que as necessidades de exercício social o jus-
tifiquem, poderá exigir de todos os sócios prestações suplementares
até ao montante de 25 000 euros, na proporção das suas quotas,
podendo ainda os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições a deliberar.

Conferida, está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Costa
Ribeiro. 100104519

FELGUI � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 775/
891121; identificação de pessoa colectiva n.º 502248866; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 11/030602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital com a quantia de 534 000 euros, passando o capital a ser
de 734 000 euros, e foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 534 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 267 000 euros, uma de
cada um dos sócios Ilídio Machado Ferreira e Anastácio Augusto Pinto
de Macedo.

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

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 100104752

TRANSPORTES ARAIR, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2608/
020602; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/040602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi nomeado
como gerente Luís Alberto Lopez Pablos, em 29 de Maio de 2002.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 100104749

MARIA SILVINA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2660/
020531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
310502.

Certifico que, por Maria Silvina da Cunha e Silva, separada judi-
cialmente de pessoas e bens, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Silvina, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Dr. António José Ribeiro, 22, na freguesia de
Margaride, concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar sucursais ou qualquer outra for-
ma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de calçado, nomeada-
mente corte e costura. Comércio, importação e exportação de cal-
çado e acessórios de moda.

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 Maria Silvina da Cunha Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
da sócia ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia única.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre a sócia e a
sociedade; no entanto, tais negócios devem servir a prossecução do
objecto da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, bem como em quaisquer sociedades, independentemen-
te do respectivo objecto.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 100104725

MAIA

VILARINHO & ASCENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 16 910/
19670221; identificação de pessoa colectiva n.º 500555052.

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

Pela inscrição n.º 2 e com a apresentação n.º 16/20020319.
Alteração do contrato com reforço e redenominação do capital.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 882 410$, por incorpora-

ção de reservas livres, ficando o referido artigo com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,01 euros, dividido em três quotas de 1666,67 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios Manuel Álvares Ferreira Vilarinho,
António Marques de Ascenção e herdeiros de Alfredo Ferreira Vila-
rinho.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

Está conforme o original.

26 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000102759

ARNALDO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 26 230/
810703; identificação de pessoa colectiva n.º 501167625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David Fer-
reira. 1000104327

CAFECORIM � EXPLORAÇÃO DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 062/
991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504631144.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David Fer-
reira. 1000104323
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ORLANDO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 8744/
970909; identificação de pessoa colectiva n.º 503962864.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David Fer-
reira. 1000104319

CARLOS ALBERTO & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 36 218/
820305; identificação de pessoa colectiva n.º 501293876.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David Fer-
reira. 1000104316

ALBERTO, MANUEL & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 37 717/
830324; identificação de pessoa colectiva n.º 501369244.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David Fer-
reira. 1000104312

AUTO METALÚRGICA SÃO GEMIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 16 101/
641228;  identificação de pessoa colectiva n.º 500036241.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David Fer-
reira. 1000104308

FELICIDADE & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 345/
990517; identificação de pessoa colectiva n.º 504415077.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David Fer-
reira. 1000104303

GASCONSTROI � PROJECTOS E INSTALAÇÕES
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2050/
920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502733314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David Fer-
reira. 1000104300

DINAGAS � SERVIÇOS E ENGENHARIA GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9410/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504101935.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David Fer-
reira. 1000104295

RODRIGUES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 37 875/
830503; identificação de pessoa colectiva n.º 501404651.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Pedro David Fer-
reira. 1000104292

USOARTE � ARTES GRÁFICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 849/
20020628; identificação de pessoa colectiva n.º 506127591; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020628.

Certifico que, por Américo Paulo Nogueira Teixeira, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação USOARTE � Artes Gráficas,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social estabelece-se na freguesia de Águas Santas, conce-
lho da Maia, na Rua dos Bairristas do Formigueiro, 504.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste nas actividades de artes gráficas,
fotocomposição, impressão e comercialização de artigos consumí-
veis de escritório.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 euros.

ARTIGO 5.º

O capital representa uma única quota de 10 000 euros, subscrita
pelo outorgante como único sócio, sendo que tal valor é totalmente
representado em dinheiro e já se encontra inteiramente realizado.

ARTIGO 6.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica afecta ao sócio único Américo Paulo No-
gueira Teixeira, que desde já fica nomeado gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá celebrar negócios jurídicos com o seu único
sócio, desde que tais negócios jurídicos visem a prossecução do ob-
jecto social, sendo que em todos os casos devem observar a forma
escrita.

Está conforme.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104286
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PFETACO � COMÉRCIO SERVIÇOS
DE REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 850/
20020628; identificação de pessoa colectiva n.º 506192229, ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020628.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PFETACO � Comércio Serviços de
Revestimentos e Decorações, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de D. Dinis, 31, freguesia de Águas San-
tas, concelho da Maia.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser alte-
rada para outro local do concelho ou seus limítrofes.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na colocação e fornecimento de madeiras
para pavimentos, compra e venda de madeira e aglomerados. Colo-
cação de revestimentos em madeira e derivados. Comércio de arti-
gos e produtos de decorações.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros, correspondente à soma de três quotas de 1770 euros,
cada uma pertencente a cada um dos sócios, Frederico Ricardo Ma-
galhães da Costa, Paulo César Magalhães da Costa e Eugénio Manu-
el Moreira Alves.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 20 030 euros, quando a assembleia geral unanimemen-
te o deliberar.

ARTIGO 6.º

1 � As funções de gerência serão exercidas por todos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a interven-
ção de dois deles para obrigar a sociedade.

2 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão:

Comprar e vender viaturas automóveis, ainda que sob o regime de
aluguer de longa duração ou leasing;

Tomar de trespasse, arrendamento de quaisquer locais, bem como
alterar ou rescindir os respectivos contratos;

Celebrar contratos de locação;
Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 7.º

Carecem do consentimento da sociedade as cessões de quotas a
estranhos.

ARTIGO 8.º

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

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, penhora ou arrolamento da quota, desde que o titular

não tenha deduzido oposição ou, havendo-a deduzido, a mesma te-
nha sido extrajudicialmente julgada improcedente;

c) Venda ou adjudicação judiciais.
2 � A amortização será feita pelo valor apurado no último ba-

lanço aprovado e será paga em quatro prestações iguais, semestrais
e sucessivas.

ARTIGO 9.º

No caso de morte de qualquer dos sócios, a sociedade continuará
com os sobrevivos e com os herdeiros do falecido.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão, sempre que a lei não exija outras
formalidades, convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios e
com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104283

TRADESPACE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9375/
980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504119362; data do
depósito: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104278

DMJB � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 280/
980818; identificação de pessoa colectiva n.º 504252496.

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

Pela inscrição n.º 4 e com a apresentação n.º 4/20020628.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o quadriénio de

2002 a 2005:
Conselho de administração: presidente � João Amaro Martins de

Barros, residente na Rua de D. João IV, 79, Maia; vogais � David
dos Santos Moreira, residente na Rua das Guardeiras, 312, Moreira,
Maia, e Ernesto Eduardo de Azevedo Pinto Ribeiro, residente na Rua
de Fernão Vaz Dourado, 363, Porto;

Fiscal único: efectivo � Arlindo Dias Duarte Silva, residente na
Rua de Antero de Quental, 639, Porto; fiscal suplente � José Eduardo
Faria Neiva dos Santos, residente na Rua de João de Deus, 6, 1.º,
sala 105/106, Porto.

Data da deliberação: 27 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104275

TALUNI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 9233/
980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504067826.

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

Pela inscrição n.º 4 e com a apresentação n.º 3/20020702.
Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de

2001 a 2003:
Conselho de administração: presidente � Maria Judite Campos

Rodrigues dos Santos Teles, residente na Rua de D. Afonso Henri-
ques, 2377, Águas Santas, Maia; vogais � Fernando Eurico da Sil-
va Teles, residente na Rua de D. Afonso Henriques, 2377, Águas
Santas, Maia; José Joaquim dos Santos Teles, residente na Rua do
Dr. Pedro Serra, 54, Vila Real; Fernando Henrique dos Santos Te-
les, residente na Rua da Passagem, 442, 2.1-E, Valongo, e Maria
Helena Azevedo Fernandes Teles, residente na Rua do Dr. Júlio
Teixeira, 31, Vila Real;

Fiscal único: efectivo � António Anjos, F. Brandão & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António José Anjos, revisor oficial de contas, com domicílio pro-
fissional no Edifício Botânico, Rua do Campo Alegre, 1306, 2.º, sala
207, Porto, fiscal suplente � Fernando Teixeira Brandão, revisor
oficial de contas, residente na Rua do Professor Egas Moniz, 3700,
São João da Madeira.

Data da deliberação: 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104272

A. SANTOS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 624/
880112; identificação de pessoa colectiva n.º 501927557.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104269

MENDES & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6292/
950929; identificação de pessoa colectiva n.º 503505870.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104266

CARPINTARIA PEDRAS RUBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6793/
960216; identificação de pessoa colectiva n.º 503598356.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104263

PAPELGRÁFICA � TIPOGRAFIA E ENCADERNAÇÃO
DE SILVA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 25 343/
800613; identificação de pessoa colectiva n.º 500978360.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104258

CEDINORTE � CEDÊNCIA TEMPORÁRIA
DE TRABALHADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 48 219/
900821; identificação de pessoa colectiva n.º 502402018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104255

PRELIDA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 44 991/
880415; identificação de pessoa colectiva n.º 501964924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104252

EDIFICAÇÕES GOYABAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 12 841/
20000403; identificação de pessoa colectiva n.º 504830961.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104250

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MANUEL FERREIRA
GANDRA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 828/
900724; identificação de pessoa colectiva n.º 501964800.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104247

SAGITARIUS � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 46 857/
900207; identificação de pessoa colectiva n.º 502287608.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104241

ANÍBAL GUIMARÃES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 19 055/
710111; identificação de pessoa colectiva n.º 500021570.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000104239

PAREDES

PAREDESGEST � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2161/
000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504889982; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 9 e 12/020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 9 de Maio de 2002, do gerente António
Macedo de Lemos, por renúncia, e foi alterado parcialmente o con-
trato social quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a re-
dacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em quatro quotas iguais de 1250 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Anabela Maria da Costa
Alves Pereira, Ana Paula Maria da Costa Alves Rodrigues, Adosinda
Manuela Reis da Silva Gomes e António José da Costa Alves.
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4.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral, tomada
por maioria simples, a esta competindo, igualmente, a sua designa-
ção e a fixação das respectivas remunerações.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente, ficando desde já designados
gerentes todos os sócios.

3 � 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) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, res-

cindir ou alterar os respectivos contratos.

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

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena Ribei-
ro  da Costa Nunes. 1000104729

MÓVEIS AROCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 320/
770317; identificação de pessoa colectiva n.º 500654379; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 5 e 7/020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 26 de Junho de 2002, dos gerentes Arman-
do da Rocha Carneiro e Idalina Barbosa Campos, por renúncia, e foi
alterado parcialmente o contrato social quanto ao artigo 5.º, o qual
passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não sócios, a
nomear em assembleia geral, ficando desde já designado o sócio Mário
Jorge Fernandes Barreto.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus ac-
tos e contratos com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena Ribei-
ro  da Costa Nunes. 1000104727

LÍDIA LEITÃO � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1731/
971031; identificação de pessoa colectiva n.º 503987344; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
of. 2/020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, em 26 de Junho de 2002, o ex-sócio Joaquim da Silva
Alves, por renúncia.

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 1000104726

MÓVEIS LAURENTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2194/
000505; identificação de pessoa colectiva n.º 504917340; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 7 e 8/020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 4 de Abril de 2002, do gerente Carlos Hél-
der da Silva Dias, por renúncia, e foi alterado parcialmente o con-

trato social quanto aos artigos 3.º e 4.º, n.º 1, os quais passam a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 17 500 euros, pertencente ao sócio Laurentino Moreira
Dias, e uma do valor nominal de 7500 euros, pertencente à sócia
Maria José da Silva Carneiro Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios
Laurentino Moreira Dias e Maria José da Silva Carneiro Dias.

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

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena Ribei-
ro  da Costa Nunes. 1000104724

PONTO CERTO � TÊXTEIS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2861/
020703; identificação de pessoa colectiva n.º 506125050; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/020703.

Certifico que entre Inês Patrício Neves, solteira, maior, e Nélson
José Gonçalves Neves, divorciado, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

A sociedade adopta a firma Ponto Certo � Têxteis e Serviços,
L.da, e tem a sua sede no lugar da Estação, freguesia de Sobreira,
concelho de Paredes.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
abrir, transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação, bem como transferir a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na fabricação e comercialização de rou-
pa interior, artigos de banho e de outros artigos e acessórios de
vestuário e prestação de serviços.

3.º

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 Inês Patrício Neves, e outra do valor
nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Nélson José Gonçalves
Neves.

4.º

Não são exigíveis dos sócios prestações suplementares de capital,
podendo aqueles, no entanto, prestar à sociedade os suprimentos de
que aquela carecer, nos termos e condições a acordar entre o sócio
e a gerência.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta a quem
vier a ser designado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar e representar validamente a sociedade, em
todos os actos e contratos, é necessária a assinatura de um gerente.

6.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os só-
cios, ascendentes e descendentes, carecendo, nos demais casos, do
prévio consentimento da sociedade.

7.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas, nos seguin-
tes casos:

a) Quando a quota for objecto de qualquer procedimento judicial;
b) Quando o titular da quota, directa ou individualmente, impeça

o regular andamento dos negócios da sociedade, promova o seu des-
crédito ou, por qualquer forma, prejudique os interesses desta.
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8.º

Os resultados de cada exercício serão destinados de conformidade
com o que for deliberado, por maioria, em assembleia geral.

9.º

Em caso de dissolução, a assembleia geral nomeará liquidatários e
determinará o modo de efectuar a liquidação.

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro da
Costa Pinheiro. 1000104723

J. B. � COMÉRCIO MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2860/
020703; identificação de pessoa colectiva n.º 505819481; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/020703.

Certifico que entre Joaquim Moreira Rodrigues Leal, casado com
Célia Marina Ferreira Carneiro, no regime da comunhão de adquiri-
dos, e Bruno Manuel Moreira Rodrigues Leal, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma J. B. � Comércio Móveis, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua de Antero Ferreira Leal, 1334, freguesia
de Lordelo, concelho de Paredes.

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 por grosso e a retalho de
móveis e artigos de mobiliário.

4.º

1 � O capital social é de 10 000 euros e está dividido em duas
quotas iguais de 5000 euros, pertencentes 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

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 100 000 eu-
ros.

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

são necessárias as assinaturas de dois gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro da
Costa Pinheiro. 1000104722

M. SANTOS � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2859/
020703; identificação de pessoa colectiva n.º 506034518; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/020703.

Certifico que entre Manuel Oliveira dos Santos e mulher, Maria
José Martins da Costa Santos, casados no regime da 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 M. Santos � Mobiliário, L.da

2.º

1 � A sua sede é na Rua de Antero Ferreira Leal, freguesia de
Lordelo, concelho de Paredes.

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 por grosso e a retalho de
móveis e artigos de decoração e mobiliário.

4.º

O capital social é de 14 000 euros e está dividido em duas quotas
iguais de 7000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Manu-
el Oliveira dos Santos e Maria José Martins da Costa Santos.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até cinco vezes o capital social.

6.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação dos sócios.

7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afecta
a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Oliveira dos
Santos.

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 e vender viaturas automóveis para e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

8.º

1 � A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente
permitida entre os sócios, carecendo, nos demais casos, do consen-
timento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de
estranhos, os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo
lugar, têm direito de preferência.

9.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena Ribei-
ro  da Costa Nunes. 1000104721

TALHO TIL CARNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2858/
020703; identificação de pessoa colectiva n.º 506084108; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/020703.

Certifico que entre Sérgio Paulo Moreira Alves dos Santos, casado
com Maria Augusta Pacheco Jesus Santos, no regime da comunhão de
adquiridos, e Maria Luísa Moreira Pinto Alves, casada com Sebastião
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Moreira Santos, no regime da 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 Talho Til Carne, L.da

2.º

1 � A sua sede é no lugar de Souto, freguesia de Duas Igrejas,
concelho de Paredes.

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 a retalho de carne e de pro-
dutos à base de carne e géneros alimentícios.

4.º

1 � O capital social é de 10 000 euros e está dividido em duas
quotas iguais de 5000 euros, pertencentes 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

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 100 000 eu-
ros.

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 e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena Ribei-
ro  da Costa Nunes. 1000104720

MÓVEIS RONFE � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1862/
980625; identificação de pessoa colectiva n.º 504175386; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, n.º 3,
os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Móveis Ronfe � Indústria de
Mobiliário, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de Lordelo,
lugar da Ferrugenta, 320, da freguesia de Lordelo, concelho de Pare-
des.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 26 186,88 euros e
está dividido em três quotas iguais do valor nominal de 8728,96 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios Manuel Fernando Mar-
tins Leal, Baltazar Martins Leal e José Joaquim Martins Leal.

ARTIGO 4.º

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

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

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena Ribei-
ro  da Costa Nunes. 1000104719

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2857/
020702; identificação de pessoa colectiva n.º 506034348; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/020702.

Certifico que entre José Paulo do Couto Ferreira, casado com Luísa
de Jesus Moreira de Barros, no regime da comunhão de adquiridos, e
Ângelo Armando de Sousa Barros, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Funerária Val de Sousa, L.da, e tem
a sua sede no lugar da Bouça, da freguesia de Mouriz, concelho de
Paredes.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar ou encerrar filiais, agências ou outras formas
locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade das agências funerárias,
ou seja, prestação de serviços relativos à organização e realização
de funerais, transporte de cadáveres para exéquias fúnebres, inuma-
ção, cremação ou expatriamento e trasladação de restos mortais já
inumados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios José Paulo
do Couto Ferreira e Ângelo Armando de Sousa Barros.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica afecta a sócios ou a não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Paulo do
Couto Ferreira e Ângelo Armando de Sousa Barros.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes; porém, os actos
de mero expediente poderão ser assinados por um gerente.

4 � Em ampliação dos poderes de gerência, incluem-se os de:
a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis

e imóveis para e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou

industrial;
d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos, carece do consentimento da sociedade, a qual, em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de
preferência.

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

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva for-
malidades especiais de convocação.

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro da
Costa Pinheiro. 1000104718
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CARDO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1435/
950502; identificação de pessoa colectiva n.º 503407747; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 9 e 10/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções, em 25 de Fevereiro de 2002, da gerente Júlia
Rosa Dias Cardoso, por renúncia, e foi alterado parcialmente o con-
trato social quanto aos artigos 3.º e 4.º, alíneas a) e b) do n.º 1, os
quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 24 939,90 euros e
está dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
12 469,95 euros e outra do valor nominal de 11 846,45 euros, per-
tencentes à sócia Maria do Rosário Dias Cardoso, e outra do valor
nominal de 623,50 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Dias
Cardoso.

ARTIGO 4.º

1 � a) A gerência social, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou a não só-
cios.

b) São gerentes a sócia Maria do Rosário Dias Cardoso, já nome-
ada, e ainda o sócio Jorge Manuel Dias Cardoso, que desde já é no-
meado gerente.

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

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena Ribei-
ro  da Costa Nunes. 1000104716

DESIMÓVEIS � COMÉRCIO DE MÓVEIS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2856/
020702; identificação de pessoa colectiva n.º 505837773; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/020702.

Certifico que, por Luís de Fátima Dias da Silva, casado com Ma-
ria da Conceição Oliveira Ribeiro Leal, no regime da comunhão de
adquiridos,  foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de DESIMÓVEIS � Comércio de
Móveis, Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua Cen-
tral de Nabeiros, 119, da freguesia de Rebordosa, concelho de Pare-
des.

§ único. Poderá criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação em qualquer parte do território na-
cional , bem como deslocar a sua sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de móveis e sua
montagem em hotéis, prestação de serviços em montagem de ho-
téis, pensões, restaurantes, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma quota do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio único Luís de Fátima Dias da Sil-
va.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deci-
dido pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais geren-
tes a nomear.

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único Luís de Fátima
Dias da Silva.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio único
e a sociedade; no entanto, tais negócios devem servir a prossecução
do objecto da sociedade.

ARTIGO 6.º

Por decisão do sócio único, poderão ser exigidas prestações su-
plementares de capital até ao montante de 20 000 euros.

ARTIGO 7.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão
de entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquan-
to a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 8.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e, ainda,
mediante decisão do seu sócio único.

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena Ribei-
ro  da Costa Nunes. 1000104715

VALCOSTA � SOCIEDADE FORNECEDORA
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 201/
740626; identificação de pessoa colectiva n.º 500401845; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi o seu capi-
tal reforçado em 18 000 000$, em dinheiro e subscrito pelo sócio,
e foi alterado parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, o
qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 000$, dele
pertencendo uma quota de 19 000 000$ ao sócio Joaquim Valdemar
Barbosa da Costa e outra do valor de 1 000 000$ à sócia Valdemar
Costa, L.da

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

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro da
Costa Pinheiro. 1000104714

MERCEARIA DE DEOLICE SANTOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2854/
020702; identificação de pessoa colectiva n.º 506207668; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/020702.

Certifico que, por Deolice de Assunção Rosa dos Santos, casada
com Fernando Manuel de Almeida, no regime da comunhão de ad-
quiridos, 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 Mercearia de Deolice Santos,
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Bom-
beiros Voluntários, sem número, 4585-059 Baltar, Paredes.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a actividade de mercearia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor, perten-
cente a Deolice de Assunção Rosa dos Santos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência social será exercida por quem vier a ser designa-
do gerente, sendo desde já nomeada gerente a única sócia Deolice de
Assunção Rosa dos Santos.

2 � A gerência será remunerada ou não, conforme decisão da
sócia.

3 � Para obrigar a sociedade em juízo e fora dele, incluindo a sua
vinculação em documentos, actos e contratos que envolvam respon-
sabilidade, é suficiente a intervenção de um gerente.

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) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, res-

cindir ou alterar contratos e celebrar contratos de locação;
c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou

industrial;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo;
e) Comprar, vender e trocar quaisquer bens móveis ou 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.

ARTIGO 6.º

A gerência fica autorizada a levantar o capital social depositado
na conta aberta em nome da sociedade, na agência de Rebordosa do
Banco Português do Atlântico, para fazer face às despesas com re-
gistos, publicações e à aquisição de mobiliário, máquinas e equipa-
mentos necessários à instalação dos serviços da sociedade.

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 1000104712

JOCASPIN � INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2863/
020705; identificação de pessoa colectiva n.º 505998050; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/020705.

Certifico que entre Manuel Leal de Andrade, casado com Maria
José Loureiro Barbosa, no regime da comunhão geral, José Augusto
Moreira de Castro Pinheiro, casado com Maria da Conceição Nunes
Pinto, no regime da comunhão de adquiridos, e Salvador Leal de
Andrade, casado com Dília dos Santos Ferreira, no regime da comu-
nhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma JOCASPIN � Indústria de Móveis,
L.da

2.º

1 � A sua sede é no lugar de Campos, freguesia de Vilela, conce-
lho de Paredes.

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 na fabricação de mobiliário de madeira para
salas de estar, quartos de dormir e fins diferentes das actividades
anteriores.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e está dividido em três quotas iguais de 5000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de 100 000 eu-
ros.

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

são necessárias as assinaturas de dois gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis destinados à sua activi-

dade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

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

8.º

1 � A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente
permitida entre os sócios, carecendo, nos demais casos, do consen-
timento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de
estranhos, os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo
lugar, têm direito de preferência.

Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro da
Costa Pinheiro. 1000104576

PENAFIEL

PAREDES CHAMA � FOGÕES DE SALA
E RECUPERADORES DE CALOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2260/
20020618; identificação de pessoa colectiva n.º P505935660; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20020618.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paredes Chama � Fogões de Sala e
Recuperadores de Calor, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é no lugar da Igreja, da freguesia de Lagares, do
concelho de Penafiel.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de fornecimento e monta-
gem de fogões de sala e recuperadores de calor.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo duas iguais
no valor de 1666 euros e 50 cêntimos cada uma, pertencentes uma
a cada um dos sócios Nélson Jorge Barbosa Alves e Bruno Miguel
Barbosa Alves, e outra no valor de 1667 euros pertencente ao sócio
José Manuel Gomes Magalhães Pacheco.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, à qual é atribuído o direito de preferência em primeiro lugar e
aos sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta aos sócios que desde já são no-
meados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência os gerentes

poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
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b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação financeira.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva 1000104966

TERRAPLANAGENS MONTES NOVOS � SOCIEDADE
DE TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2263/
20020624; identificação de pessoa colectiva n.º P505729326; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20020624.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Terraplanagens Montes Novos �
Sociedade de Terraplanagens, L.da, com sede no lugar de Montes
Novos, freguesia de Croca, do concelho de Penafiel.

§ 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 de terraplenagens e remoção de terras.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros formado por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada um dos sócios José Augusto Oliveira da Silva e Élia Maria de
Freitas da Silva.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios por acordo unânime prestações
suplementares de capital até 10 vezes o capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio José Augusto Oli-
veira da Silva, que desde já fica nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente.

3 � Nos poderes normais de competência da gerência incluem-
-se, nomeadamente:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis
para e da sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar contratos de arrendamento;

c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou
industrial;

d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

6.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios.
2 � A cessão, total ou parcial, a estranhos só poderá fazer-se

com o consentimento da sociedade, à qual fica concedido em pri-
meiro lugar o direito de preferência e depois aos sócios não ce-
dentes.

3 � A sociedade deverá consentir a cessão ou exercer o direito
de preferência no prazo de 30 dias a contar da data do conhecimen-
to das condições de cessão, que lhes deverão ser comunicadas por
carta registada.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000104962

AUGUSTO GOMES & FELICIDADE MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2264/
20020625; identificação de pessoa colectiva n.º P506077780; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20020625.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Augusto Gomes & Felicidade
Moreira, L.da, tem a sua sede na Praça Municipal, 1-5, da freguesia
e concelho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede so-
cial ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, agências ou outras
formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de vestu-
ário para adultos e comércio a retalho de vestuário para bebés e
crianças.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Augusto
Mendes Gomes e Felicidade do Céu da Rocha Moreira.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica afecta a sócios ou a não sócios, com ou
sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Augusto Mendes
Gomes e Felicidade do Céu da Rocha Moreira.

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

4 � Em ampliação dos poderes incluem-se os de:
a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis

e imóveis para e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou

industrial;
d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos carece do consentimento da sociedade a qual, em primeiro lu-
gar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de pre-
ferência.

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

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva for-
malidades especiais de convocação.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000104961

MARIA HELENA PAIS NETO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2267/
20020627; identificação de pessoa colectiva n.º P506116050; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20020627.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Maria Helena Pais Neto Santos, L.da,
tem a sua sede no lugar de Alminhas, freguesia de Galegos, concelho
de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sua sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, abrir e encerrar filiais, sucursais, agências ou outras for-
mas de representação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de vestuário
para bebés e crianças.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, está
dividido em quatro quotas iguais do valor nominal de 1250 euros
pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Helena Pais Neto dos
Santos, Célia Maria Pais Neto dos Santos, Marcos António Pais Neto
dos Santos e Luís Fernando Pais Neto dos Santos.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, por uma ou mais vezes, por deliberação tomada em assem-
bleia geral por unanimidade dos votos presentes, até ao limite de
250 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um dos gerentes ou
pela assinatura de um ou mais procuradores, nos termos da respec-
tiva procuração.

2 � Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento quaisquer imóveis para a sociedade,

independentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos
contratos;

b) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração quais-
quer estabelecimentos comerciais e industriais;

c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis, assinando os respectivos contratos;

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de longa
duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Em caso de cessão de quotas a favor de terceiros é necessário o
consentimento da sociedade, a qual em primeiro lugar e os sócios
não cedentes em segundo, têm direito de preferência na aquisição da
quota oferecida.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de um dos só-
cios, os herdeiros ou representantes nomearão entre si um que a todos
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral a realizar no prazo
de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto, poderá
amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Falecimento, interdição ou inabilitação do sócio titular;
b) Por acordo dos sócios;
c) Por penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto que

implique a arrematação ou adjudicação de qualquer quota;
d) Por partilha judicial ou extrajudicial da quota, na parte em que

não foi adjudicada ao seu titular;
e) Por não comparência do sócio a outorgar a escritura pública de

cedência da sua quota, depois da sociedade ou os sócios terem decla-
rado preferir na cessão, permanecendo aquele ainda no desejo de ceder
tal quota.

ARTIGO 10.º

Os sócios ficam desde já expressamente autorizados a exercer
outras actividades por conta própria ou alheia.

ARTIGO 11.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.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000104958

FORTES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 71/
540318; identificação de pessoa colectiva n.º 500118329; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020626.

Certifico que pelo averbamento n.º 2 à inscrição acima referida
foi efectuada a cessação de funções do gerente Fernando Moreira,
em 6 de Fevereiro de 1998, por renúncia.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000104956

H. C. TRANSPORTES MEDICAMENTOS URGENTES
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2258/
20020614; identificação de pessoa colectiva n.º P505927667; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20020614.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

Henrique Coelho Cardoso, divorciado, natural da freguesia de La-
gares, concelho de Penafiel, residente no lugar de Aidermo, fregue-
sia de Capela, do mesmo concelho de Penafiel, contribuinte fiscal
n.º 165029102, titular do bilhete de identidade n.º 9240670, emiti-
do em 9 de Abril de 2002 pelos Serviços de Identificação Civil do
Porto da Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, constitui uma
sociedade comercial unipessoal por quotas, que será regulada pelas
disposições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma H. C. Transportes Medicamentos
Urgentes � Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Aidermo,
freguesia de Capela, do concelho de Penafiel.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto é transportes rodoviários de mercadorias por conta
de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma só quo-
ta do seu único sócio Henrique Coelho Cardoso, e encontra-se inte-
gralmente realizado.

§ único. Para efeito do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, o sócio único declara, sob sua inteira
responsabilidade, que o capital de 50 000 euros já foi depositado numa
conta aberta na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo na Agência de Paços
de Sousa.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 193 � 22 de Agosto de 200217 854-(148)

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por
gerentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do artigo
270.º-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado o sócio único Henrique Coelho
Cardoso, que

não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por quotas, pelo
que obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade esta obri-
ga-se pela assinatura do sócio único, no caso de este ser o único
gerente, ou pela assinatura de dois gerentes em caso de gerência plural.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade para a prossecução do objecto desta.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000104952

CONSTRUÇÕES BARBOSA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2265/
20020626; identificação de pessoa colectiva n.º P506170330; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20020626.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Construções Barbosa &
Oliveira, L.da, tem a sua sede no lugar da Vinha, da freguesia de
Oldrões, deste concelho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar ou encerrar filiais, agências ou outras formas
locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria da construção civil e obras
públicas, aluguer de máquinas e equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, está dividido em nove quotas com os valores e titu-
lares seguintes:

Uma quota do valor nominal de 50 000 euros pertencente à sócia
Eva de Fátima Machado Barbosa;

Uma quota do valor nominal de 5000 euros pertencente ao sócio
Manuel Fernando Machado Barbosa;

Uma quota do valor nominal de 23 500 euros pertencente ao sócio
António Joaquim Barbosa Ventura;

Uma quota do valor nominal de 15 000 euros pertencente à sócia
Tânia Maria Barbosa de Oliveira;

Uma quota do valor nominal de 1000 euros pertencente ao sócio
António Fernando Coelho de Sousa;

Uma quota do valor nominal de 2500 euros pertencente ao sócio
Joaquim António Gonçalves Barbosa;

Uma quota do valor nominal de 1000 euros pertencente ao sócio
José Fernando Rodrigues de Sousa;

Uma quota do valor nominal de 500 euros pertencente à sócia
Felicidade Manuela Machado Barbosa; e

Uma do valor nominal de 1500 euros pertencente ao sócio Basí-
lio Raimundo de Lima.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica afecta a sócios ou a não sócios, com ou
sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Manuel Fernando
Machado Barbosa e Felicidade Manuela Machado Barbosa.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

4 � Em ampliação dos poderes incluem-se os de:
a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis

e imóveis para e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou

industrial;
d) Celebrar contratos de locação financeira; e
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos carece do consentimento da sociedade a qual, em primeiro lu-
gar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de pre-
ferência.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a Assembleia Geral deli-
berar.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva for-
malidades especiais de convocação.

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000104950

PERMALHA � TÊXTIL DE PEROSELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 435/
870520; identificação de pessoa colectiva n.º 501834494.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001, referen-
tes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da
Silva Moreira Fernandes. 1000104948

PLASTICÉLSIA � INDÚSTRIA PLÁSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 538/
890316; identificação de pessoa colectiva n.º 502134925.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001, referen-
tes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da
Silva Moreira Fernandes. 1000104945

CONFECÇÕES SAMPAIO DA MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 836/
930318; identificação de pessoa colectiva n.º 502962240.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001, referen-
tes à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim José da
Silva Moreira Fernandes. 1000104943
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BALDAIA & MAGALHÃES, LDA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1372/
980601; identificação de pessoa colectiva n.º 504173111; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 16/20020621.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 foi efectu-
ada a cessação de funções do gerente Adriano Baldaia Moreira, em
26 de Março de 2002, por renúncia.

Pela inscrição n.º 5 foi efectuada a autorização de manutenção de
nome na firma social dada por Adriano Baldaia Moreira, em 26 de
Março de 2002. Nnome a manter: Baldaia.

E pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe alterou os
artigos 3.º e 4.º, n.º 1, do respectivo contrato, que ficaram com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A administração e a representação da sociedade serão exer-
cidas por dois ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

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

Conferida, está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000104942

PORTO � 2.A SECÇÃO

PROGEPORTO � GABINETE DE PROJECTOS
DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 259; identificação de pessoa colectiva n.º 501183490; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 46/020102; pasta n.º 3074.

Certifico que pela acta n.º 26 de 28 de Setembro 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, integralmente realizado já em dinheiro, e
de 5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal
de 2500 euros e pertence uma a cada um dos sócios José dos Santos
Rodrigues Teixeira e José da Conceição Esteves.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital aos
sócios e os mesmos poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer nos termos e condições a acordar em assembleia geral.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

21 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101848

SOTIAM � SOCIEDADE TURÍSTICA E IMOBILIÁRIA
DO ALTO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 046; identificação de pessoa colectiva n.º 502000031; inscri-
ção n.º 9, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; números e datas das apresentações: 77 e 78/020102 e
1/020625; pasta n.º 14 217.

Certifico que pela acta n.º 23 de 22 de Novembro de 2001 fo-
ram designados gerentes da sociedade em epígrafe, Fernando
d�Almeida, casado, residente na Rua de Teixeira Lopes, 92, rés-
-do-chão, direito, Gondomar, e José Correia de Sampaio Fortes
da Gama, casado, residente na Rua de Eugénio de Castro, 270,
habitação 45, Porto.

Mais certifico que pela acta n.º 24, de 10 de Dezembro de 2001, a
sede da sociedade em epígrafe foi deslocada para a Rua de Eugénio
de Castro, 300, sala 124, freguesia de Ramalde, Porto.

Mais certifico que pela escritura lavrada em 22 de Novembro de
2001, no Cartório Notarial de Monção, cessou da função de gerente
da sociedade em epígrafe, Mário Pereira Machado, por renúncia.

É o que me cumpre certificar.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

22 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101847

TIPOGRAFIA CLÁSSICA � A. S. TEIXEIRA
& RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 117; identificação de pessoa colectiva n.º 500284733; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 91/020102; pasta n.º 6694.

Certifico que pela acta n.º 27, de 30 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

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, uma do valor
nominal de 12 500 euros pertencente ao sócio Augusto da Silva
Teixeira, duas do valor nominal de 15 000 euros, cada uma, perten-
cendo uma a cada um dos sócios José Augusto da Silva Teixeira e
Maria Fernanda Rodrigues da Silva, e outra do valor nominal de
7500 euros pertencente à sócia Maria Manuela da Silva Teixeira.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

26 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101846

SEDA CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 009; identificação de pessoa colectiva n.º 503451720; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 93/020102; pasta n.º 14 202.

Certifico que pela acta n.º 7, de 9 de Setembro de 2001, foi al-
terado 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
5000 euros e está dividido em duas quotas de 2500 euros, que per-
tence uma a cada um dos sócios Agostinho Figueiredo da Fonseca e
Orlanda Maria Lourenço de Sousa Fonseca.

§ único. Poderão ser exigíveis aos sócios prestações suplementa-
res ao capital, proporcionais ao valor das duas quotas, até ao mon-
tante máximo de 24 939 euros e 89 cêntimos, desde que aprovado
em assembleia geral e por unanimidade.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101845

U DESIGN � ATELIER GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 653; identificação de pessoa colectiva n.º 503340006; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 88 e 89/020102; pasta n.º 13 335.

Certifico que pela acta n.º 8, de 27 de Dezembro de 2001, a sede
da sociedade em epígrafe foi deslocada para a Rua do Niassa, 133,
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sala 1, freguesia de Cedofeita, Porto, e 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
5000 euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Eduardo
Maria Cruz Rothes Barbosa e Eugénio Pedro Moutinho Brito.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

26 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101844

PRODUGRÁFICA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 884; identificação de pessoa colectiva n.º 503406988; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 103/020102; pasta
n.º 14 041.

Certifico que pela acta n.º 7, de 30 de Novembro de 2001, foi al-
terado 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
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma ao sócio Augusto da Silva Teixeira e outra ao
sócio José Augusto da Silva Teixeira.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

28 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101843

PADEIRINHA DOCE � PADARIA E CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 691; identificação de pessoa colectiva n.º 502860880; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 97/020102; pasta n.º 16 129.

Certifico que pela acta n.º 15, de 10 de Setembro de 2001, foi al-
terado 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
5000 euros e corresponde à soma de nove quotas: duas no valor de
1250 euros e 300 euros, ambas pertencentes ao sócio Moisés Alves
de Sousa; duas no valor de 1250 euros e 300 euros, ambas perten-
centes ao sócio Marcelo Bateira da Costa; uma no valor de 650 eu-
ros pertencente ao sócio Manuel Alves Caldeira; uma no valor de
350 euros pertencente ao sócio Paulo Manoel Alves da Costa; e três
no valor de 500 euros, 300 euros e 100 euros, ambas pertencentes
ao sócio Paulo Manuel Costa Alves Caldeira.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101842

GASPAR & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 519; identificação de pessoa colectiva n.º 503018040; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 95/020102; pasta
n.º 11 325.

Certifico que pela acta n.º 4, de 9 de Setembro 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, é de 5000 euros dividi-
do em duas quotas do valor de 2500 euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios Cândido dos Santos Pereira e Edite Jesus Teixeira
Pereira.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101841

SERAFIM CORREIA & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 466; identificação de pessoa colectiva n.º 500622507; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 92/020102; pasta
n.º 11 219.

Certifico que pela acta n.º 26, de 30 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
5000 euros dividido em três quotas, uma no valor de 2500 euros per-
tencente ao sócio Carlos Aníbal Rocha Ferreira e outras duas no valor
de 1250 euros cada uma, pertencentes à sócia Maria Natália Azeve-
do Pinho Góis Ferreira.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

27 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101840

MONTEIRO & VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 813; identificação de pessoa colectiva n.º 502751479;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 27/020102; pasta
n.º 9384.

Certifico que pela acta n.º 10, de 20 de Dezembro 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 e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, pertencendo uma ao sócio José Monteiro Dias e outra à sócia
Maria da Conceição Borges Monteiro Vasconcelos Dias.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

21 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101839

LEVACOLOR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 088; identificação de pessoa colectiva n.º 502714867; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 108/020102; pasta
n.º 10 147.
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Certifico que pela acta n.º 12, de 20 de Dezembro 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, pertencendo uma quota de 1667 euros ao sócio Afonso
Augusto Magalhães Maganete, uma quota de 1667 euros ao sócio Ma-
nuel António Maganete e outra quota de 1666 euros ao sócio Pau-
lino Cruz Maganete.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

28 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101838

MANUEL BASTOS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 878; identificação de pessoa colectiva n.º 501954813; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 117/020102; pasta n.º 8528.

Certifico que pela acta n.º 11, de 28 de Setembro de 2001, foi al-
terado o artigo 2.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais do valor de 2500 eu-
ros cada, pertencentes aos sócios Pedro Teixeira da Silva Reis e Maria
de Fátima da Silva Peixoto.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

28 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101836

COMPANHIA NACIONAL DE DESINFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 749; identificação de pessoa colectiva n.º 501927360; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 118/020102; pasta n.º 10 295.

Certifico que pela acta n.º 12, de 30 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

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado por duas quotas, uma de 3750 euros do sócio
António José Fernandes Brochado Coutinho e outra de 1250 euros
do sócio Caetano Augusto da Silva Brochado Coutinho.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

28 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101832

MATEUS, FERREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 112; identificação de pessoa colectiva n.º 501170944; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 20/020102; pasta n.º 24 768.

Certifico que pela acta n.º 22, de 6 de Novembro de 2001, foi al-
terado 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 e é
formado por duas quotas iguais de valor nominal de 2500 euros cada,

e pertence uma a cada um dos sócios José António Rodrigues de Sousa
e Rosa de Magalhães Soares.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

1 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101829

J. F. RANGEL DE PINHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 888; identificação de pessoa colectiva n.º 500550972; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 136/020102; pasta
n.º 13 444.

Certifico que pela acta n.º 14 de 20 de Setembro de 2001 foi alte-
rado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja re-
dacção passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente e realizado em dinheiro e nos di-
versos valores do activo, é de 5000 euros dividido em duas quotas
iguais de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Xu Aiguo e Yin Quan.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101824

QUADRITÉCNICA, EQUIPAMENTOS
DE VÍDEO E AUDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 835; identificação de pessoa colectiva n.º 501962174; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 143/020102; pasta n.º 7226.

Certifico que pela acta n.º 20 de 29 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:

3.º

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 José Manuel Sá Cardoso Ribeiro e
outra do valor de 1250 euros pertencente ao sócio Nuno Miguel
Franco Neves Sá Cardoso.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

2 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101822

LUÍS RODRIGUES SOARES � DECORAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 973; identificação de pessoa colectiva n.º 502086068; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 153/020102; pasta
n.º 10 943.

Certifico que pela acta n.º 18 de 25 de Junho de 2001 foi alte-
rado 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
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo cada uma de
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2500 euros pertencentes a Luís Rodrigues Soares e a Sofia Leonor
Coelho de Resende Ramos Rodrigues.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

3 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101819

OUTEIRO DAS EIRAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 089; identificação de pessoa colectiva n.º 502597453; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 149/020102; pasta n.º 7503.

Certifico que pela acta n.º 11, de 26 de Dezembro 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

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de três quotas, sendo uma com o valor nominal de
3500 euros pertencente à sócia Belkiss Flores Mendes Ribeiro, uma
com o valor nominal de 750 euros pertencente ao sócio Vasco
Manuel Mendes Ribeiro da Costa Oliveira e outra com o valor no-
minal de 750 euros pertencente à sócia Rute Mendes Ribeiro da Costa
Oliveira Teixeira de Melo.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

3 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101816

SYSMO, SISTEMAS DE CONTROLO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 740; identificação de pessoa colectiva n.º 504047698; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 148/020102; pasta
n.º 17 993.

Certifico que pela acta n.º 8, de 30 de Novembro de 2001, foi al-
terado 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 e está
dividido em três quotas, uma do valor nominal de 1675 euros per-
tencente ao sócio César Augusto da Silva Costa Ferreira e duas iguais
do valor nominal de 1662 euros e 50 cêntimos, pertencentes aos
sócios Miguel Fernando Ramos Faria e Victor Manuel Paiva Mon-
teiro.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

3 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101814

IMOBILIÁRIA BRAGASOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 369; identificação de pessoa colectiva n.º 500362050; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 166/020102; pasta
n.º 24 771.

Certifico que pela acta de 26 de Setembro 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 é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em duas quotas de 2500 euros, pertencendo uma
delas ao sócio José António de Moura Frade e a outra ao sócio
Armando Rodrigues Peixoto.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101811

SANTARÉM & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 247; identificação de pessoa colectiva n.º 501415556; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 173/020102; pasta
n.º 23 543.

Certifico que pela acta n.º 21, de 3 de Dezembro de 2001, foi al-
terado 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 numerário, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros, uma de cada uma das sócias Ana Maria Santarém da Cruz Por-
tela Moreira e Maria do Céu Martins Ramos Portela Moreira.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

4 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101808

SEARA CARDOSO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 273; identificação de pessoa colectiva n.º 501195351; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 180/020102; pasta n.º 4591.

Certifico que pela acta n.º 25, de 12 de Dezembro 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

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 1675 euros pertencente à sócia Maria José Osório
Pinto Coelho Seara Cardoso e duas do valor nominal de 1662 euros
e 50 cêntimos cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Filipe João Carqueja Seara Cardoso e José Bruno Pinto Coelho Seara
Cardoso.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101803

PORTODIDACTA � ASSESSORIA E COMERCIALIZAÇÃO
DE MATERIAL DIDÁCTICO E INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 020; identificação de pessoa colectiva n.º 504140779; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 179/020102; pasta
n.º 18 351.

Certifico que pela acta n.º 4, de 30 de Novembro de 2001, foi al-
terado o artigo 3.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 5000 euros, dele
pertencendo um quota de 4500 euros ao sócio Joaquim Manuel Ra-
mos Duarte e um quota de 500 euros ao sócio Pedro Manuel Afonso
Duarte.

Está conforme.
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Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101801

PIEDADE PINTO LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 894; identificação de pessoa colectiva n.º 502173840; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 185/020102; pasta
n.º 6598.

Certifico que pela acta n.º 15, de 10 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 três quotas, sendo uma de 2500 euros e ou-
tra de 2291 euros e 67 cêntimos pertencendo ao sócio Carlos Al-
berto Leitão Pereira e outra de 208 euros e 33 cêntimos pertencen-
te à sócia Susana Maria da Silva Pereira.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101798

INEXISTÊNCIA � DESIGN, DECORAÇÃO E PROMOÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 652; identificação de pessoa colectiva n.º 504018930; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 190/020102; pasta
n.º 17 868.

Certifico que pela acta n.º 7, de 30 de Novembro de 2001, foi al-
terado 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 e está
dividido em duas quotas iguais de valor nominal de 2500 euros cada,
pertencentes aos sócios Sérgio Pedro Ramos Faria e Susana Guima-
rães Branco da Silva.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

5 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 1000101795

PORTO � 3.A SECÇÃO

TRANSPORTES MANUEL PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5771/950504; identificação de pessoa colectiva n.º 503423025;
número e data da prestação de contas: 19/27062001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

11 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 3000067476

TRANSPORTES ANTÓNIO RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5589/950317; identificação de pessoa colectiva n.º 503387320;
número e data da prestação de contas: 18/27062001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

11 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 3000067473

SP2 � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9302/980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504103423;
número e data da prestação de contas: 17/27062001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

11 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 3000067471

REVETEC � REVESTIMENTOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 145/991112; identificação de pessoa colectiva n.º 504311174;
número e data da prestação de contas: 16/27062001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

11 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 3000067469

PAPELCOR � ARTIGOS DE PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1944/920309; número e data da prestação de contas: 38/
26062001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

11 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 3000067466

PATROSOFT � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 758/30102000; identificação de pessoa colectiva
n.º 505110156; número e data da prestação de contas: 4/26062001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2000.

11 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Tavares de
Pinho. 3000067464

PÓVOA DE VARZIM

MOBIPÓVOA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2260/980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504195077;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/28032002.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura referente à
dissolução e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe,
tendo as contas sido aprovadas em 31 de Dezembro de 2001.

11 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000102893

DIAS & VASCONCELOS � COMERCIALIZAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2132/970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503969397;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 28/28032002.
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Certifico que foi depositada acta da qual consta que o capital so-
cial da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$ subscrito em dinhei-
ro, na proporção das respectivas quotas, e, em consequência, foi
alterado o artigo 3.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de três quotas, uma com o valor nominal de
2500 euros pertencente à sócia Guimarães Vasconcelos, S. G. P. S.,
S. A., outra com o valor nominal de 1250 euros pertencente ao sócio
Alberto Augusto Dias, e outra com o valor nominal de 1250 euros
pertencente ao sócio Amílcar António Martins.

Está conforme.

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

11 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000102889

P. R. DIAS CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2032/961230; identificação de pessoa colectiva n.º 503816507;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/31052002.

Certifico que por escritura de 14 de Março de 2002 do 1.º Cartó-
rio Notarial da Póvoa de Varzim foram alterados os artigos 4.º e 5.º
do contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, duas com o valor
nominal de 1500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios Paulo Jorge Valentim Dias e Renato Manuel Valentim Dias, e
outra com o valor nominal de 2000 euros pertencente ao sócio José
da Silva Dias.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e
fora dele, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo de três gerentes, sendo suficiente a
intervenção a intervenção de qualquer um deles para vincular a so-
ciedade nos seus actos e contratos.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Paulo Jorge
Valentim Dias, Renato Manuel Valentim Dias e José da Silva Dias.

Está conforme.

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

31 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000102885

IMPERMEABILIZAÇÕES GABRIEL DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3048/20020328; identificação de pessoa colectiva
n.º P506039951; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
28032002.

Certifico que entre Fernando Gabriel da Cruz da Silva e Maria
Gorete Moreira Ferraz da Silva, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Impermeabilizações Gabriel da
Silva, L.da, com sede na Rua da Sacra Família, 18-A, freguesia e
concelho da Póvoa de Varzim.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no revestimento de pavimentos e de
paredes, impermeabilização, isolamento térmico e acústico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros dividido em duas quotas de 2500 euros, pertencentes uma
ao sócio Fernando Gabriel da Cruz da Silva e outra à sócia Maria
Gorete Moreira Ferraz da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos dois sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um dos gerentes
para obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, desde que a assembleia geral o delibere por unanimidade, até
ao montante de 15 000 euros.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida;
a cessão a estranhos fica dependente do consentimento da socie-
dade, a quem é reservado o direito de preferência, direito que se
devolverá aos sócios não cedentes, se aquela dele não quiser usar.

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá com os seus herdeiros ou representante legal, se aqueles
pretendem fazer parte dela, nomeando um de entre si que a todos
represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocados por carta registada com
aviso de recepção dirigida aos sócios com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convoca-
ção.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais de outras socie-
dades, mesmo com o objecto diferente do seu, mediante deliberação
de assembleia geral por maioria simples.

Está conforme.

5 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000102883

PROANDI � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2916/011107; identificação de pessoa colectiva n.º P505766191;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/27032002.

Certifico que entre Fernando Augusto Pereira da Costa, Maria
Celeste da Rocha Ferreira da Costa, Carla Fátima Nunes de Sousa,
Maria Manuela Moreira dos Santos e Fernando Manuel Martins
Barbosa foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma PROANDI � Consultores
Associados, L.da, vai ter a sua sede na Rua da Junqueira, 73, 2.º, sala E,
freguesia e concelho de Póvoa de Varzim.

2.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.
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3.º

O seu objecto consiste em actividades de consultores para negó-
cios e a gestão. Estudos de mercado e sondagens de opinião. Orga-
nização de feiras e exposições. Outras actividades de serviços pres-
tados principalmente às empresas diversas, n. e. Outras actividades
de saúde humana, n. e.

3.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de consultores para
negócios e a gestão. Estudos de mercado e sondagens de opinião.
Actividades de contabilidade, auditoria e consultadoria fiscal. Publi-
cidade. Formação profissional. Outras actividades de serviços pres-
tados a empresas, ou seja, segurança, higiene e medicina no traba-
lho.

4.º

O capital social é de 5000 euros, correspondentes a 1 002 410$,
integralmente subscrito e realizado em dinheiro, e é formado por
cinco quotas iguais de 1000 euros pertencentes uma a cada um dos
sócios Fernando Augusto Pereira da Costa, Maria Celeste da Rocha
Ferreira da Costa, Carla Fátima Nunes de Sousa, Maria Manuela
Moreira dos Santos e Fernando Manuel Martins Barbosa.

5.º

A administração da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos,
judicial e extrajudicialmente, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

6.º

A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto,
ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

7.º

Podem os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser-lhes
acordadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exi-
gidas prestações suplementares de capital até ao montante global de
200 000 euros, mediante deliberação unânime de votos dos sócios.

Está conforme.

29 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000102880

ALTINO DUARTE DA COSTA & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1614/931130; identificação de pessoa colectiva n.º 501489541;
averbamentos n.os 2, 3 e 4 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12; núme-
ros e data das apresentações: 1 a 4/18062002.

Certifico que foram depositadas cartas e actas das quais consta a
cessação de funções de administração da sociedade em epígrafe de
António Moniz Arriscado de Carvalho Amorim, Fernando Inácio
Guimarães Vasconcelos de Arriscado e Amorim e Alexandre Manuel
Guimarães Vasconcelos de Arriscado e Amorim, em 30 de Outubro
de 1999, 30 de Novembro de 1999 e 30 de Novembro de 1999, res-
pectivamente.

Certifico que foi depositada acta da qual consta a nomeação de
José Luís Cerqueira Maia para presidente do conselho de administra-
ção, por deliberação de 30 de Outubro de 1999.

20 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000102923

ARTMOB � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 3052/20020529; identificação de pessoa colectiva
n.º P505906589; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
29052002.

Certifico que entre Pedro Miguel Sousa Carvalho e Maria de Lur-
des Sousa Carvalho foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato social:

1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma ARTMOB � Comércio de
Mobiliário, L.da

3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Vasco da Gama,
edifício Recife, loja 2, desta cidade da Póvoa de Varzim.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como serem criadas filiais, sucursais, agências ou outras
formas locais de representação.

4.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de mobiliário
e artigos de iluminação.

§ único. A sociedade pode participar no capital de outras socieda-
des mesmo que com objecto diferente do seu.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Pedro Miguel Sousa Carvalho e
Maria de Lurdes Sousa Carvalho.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remuneradas
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
dois gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Pedro Miguel
Sousa Carvalho e Maria de Lurdes Sousa Carvalho.

3 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos é neces-
sária a intervenção conjunta de dois gerentes.

7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, no montante e nas condições deliberadas em assembleia geral.

8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital, não podendo, no entanto, as prestações serem superiores,
no seu conjunto, até duas vezes o capital social.

9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios; a favor
de estranhos depende do consentimento da sociedade, sendo confe-
rido o direito de preferência em primeiro lugar aos sócios não ce-
dentes e em segundo lugar à sociedade, na cessão onerosa de quotas.

10.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição dos
sócios, continuando com os sobrevivos ou o representante legal do
interdito, devendo aqueles nomear um que a todos represente na
sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

11.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o respectivo titular;
b) Insolvência do sócio;
c) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

judicial;
d) Quando por divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou

separação judicial de bens a quota, na partilha, não for adjudicada no
todo ou em parte ao respectivo titular;

e) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da li-
vre disponibilidade do seu titular.

Está conforme.

19 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000102919
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ALVEST, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1573/930810; identificação de pessoa colectiva n.º 502781459;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 31/27032002.

Certifico que foi depositada acta da qual consta que o capital so-
cial da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$ por incorporação de
reservas, passando o capital a ser de 5000 euros, formado por duas
quotas, uma do valor nominal de 4000 euros pertencente ao sócio
Paulo Bruno Linhares de Castro Alves Gonçalves e outra do valor
nominal de 1000 euros pertencente à sócia Maria Manuela da Silva
Barreira.

Está conforme.

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

29 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000102878

ISABEL � OURIVESARIA E RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 1142/900226; identificação de pessoa colectiva n.º 502301333;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 26 of. e 28/22032002.

Certifico que foi depositada escritura da qual consta a cessação de
funções de gerência da sociedade em epígrafe de Maria de Fátima de
Sousa, em 2 de Fevereiro de 1998.

Certifico que por escritura de 2 de Fevereiro de 1998 do 1.º Car-
tório Notarial da Póvoa de Varzim foram alterados os artigos 6.º e
7.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
600 000$ e corresponde à soma de três quotas, uma com o valor
nominal de 300 000$ pertencente ao sócio António José de Sousa
Pereira, outra com o valor nominal de 180 000$ pertencente à só-
cia Maria de Fátima de Sousa e outra com o valor nominal de
120 000$ pertencente ao sócio Fernando Lobo Martins.

7.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio António José
de Sousa Pereira, desde já designado gerente, e fica vinculada pelos
negócios jurídicos por ele concluídos.

Está conforme.

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

24 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000102876

SERRA & COSTA, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 997/881003; identificação de pessoa colectiva n.º 502044810;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
27/27032002.

Certifico que foram depositadas carta e acta das quais consta a
cessação de funções de gerência da sociedade em epígrafe de Maria
Zulmira Matias Ferreira da Costa Serra, em 1 de Abril de 2000.

29 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000102873

SANTO TIRSO

QUINTA DO LAGO � VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 2833/
930831; identificação de pessoa colectiva n.º 503061476; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/020612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, procedeu-se à
alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 1.º do
respectivo contrato, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Quinta do Lago � Vinhos, L.da,
tem a sua sede no lugar do Sobrado, freguesia e vila das Aves, con-
celho de Santo Tirso.

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

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000102614

TMS � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3773/
970612; identificação de pessoa colectiva n.º 503197700; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 14/011001.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
10 000 000$ para 20 048 200$, por ambos os sócios e em partes
iguais, sendo 524 000$ por incorporação de reservas legais,
8 860 000$ em reservas livres e 664 200$ em dinheiro, com rede-
nominação do capital e, em consequência, foram alterados os arti-
gos 3.º e aditado o 8.º do respectivo contrato, os quais ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de
50 000 euros cada uma, pertencendo cada uma a cada um dos sócios
Manuel Gomes de Sousa e Fernanda Maria Baptista Ferreira de Sousa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá exigir dos seus sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 100 000 euros.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102611

FÁBRICA DO ARCO � RECURSOS ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3313/
950926; identificação de pessoa colectiva n.º 503498017; data de
entrega para depósito: 12062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme.

25 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102604

PLÁSTICOS DUARTE ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 2430/
911213; identificação de pessoa colectiva n.º 502665076; data de
entrega para depósito: 12062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme.

25 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102598
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ARTEPLÁS � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4840/
010403; identificação de pessoa colectiva n.º 504285475; data de
entrega para depósito: 12062002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme.

25 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102596

MATIR � INTERNACIONAL TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 1655/
870327; identificação de pessoa colectiva n.º 501811435; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 18/011123.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
500 000 euros para 500 300 euros, subscrito e realizado em dinhei-
ro e em partes iguais por Tiago Fontes da Silva Carneiro, Rita Fon-
tes da Silva Carneiro e António Jorge da Silva Carneiro, os quais são
admitidos como novos sócios, e ainda procederam à transformação
em sociedade anónima, por deliberação em 5 de Julho de 2001, a
qual passará a reger-se pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação MATIR � Internacional
Têxteis, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e formas de representação

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Torcato
Portela, armazém 12, Fontiscos, freguesia e concelho de Santo Tirso.

2 � A sede social poderá ser transferida por decisão do conselho
de administração para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto social é o exercício de indústria e comércio de malhas
e confecções de vestuário têxtil, importação e exportação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 500 300 euros, realizado em dinheiro e
em outros valores do activo e representado por 100 060 acções com
valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O conselho de administração poderá, nos termos da lei, au-
mentar o capital social por uma ou mais vezes, por entradas em
dinheiro, até ao montante de 800 000 euros.

3 � Na subscrição das acções relativas aos aumentos de capital
social têm preferência os accionistas na proporção das acções que já
possuírem.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções serão nominativas.
2 � As acções são representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,

1000 ou mais acções.
3 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provi-

sórios, serão autenticados com o selo branco da sociedade e assina-
dos pelo conselho de administração.

4 � A transmissão de acções, seja a favor de accionistas, seja a
favor de terceiros, fica dependente de consentimento expresso da
sociedade, tendo esta direito de preferência na aquisição. Não usan-
do a sociedade deste direito o direito de preferência deferir-se-á a
qualquer dos accionistas e, desejando a preferência mais que um ac-
cionista, as acções deverão ser divididas pelos pretendentes na pro-
porção das respectivas participações no capital.

ARTIGO 6.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, de todos os tipos, nas con-
dições a deliberar em assembleia geral, nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral será constituída por todos os accionistas
com direito de voto que tenham as suas acções registadas nos livros
de registo da sociedade ou depositadas na sede social pelo menos até
oito dias antes do dia que for marcado para a realização da assem-
bleia geral ou ainda depositadas em instituição bancária a qual, a
pedido do respectivo accionista, deverá comunicar ao presidente da
assembleia geral, também pelo menos até oito dias antes do dia que
for marcado para a realização da assembleia geral, quais as acções
que aí se achem depositadas e a respectiva titularidade.

2 � A assembleia geral poderá ser convocada por meio de anún-
cios publicados nos termos da lei ou por carta registada com aviso
de recepção enviadas para o último domicílio conhecido dos accio-
nistas, com a antecedência mínima de 21 dias relativamente à data
prevista para a reunião.

ARTIGO 8.º

Accionistas

1 � Os accionistas com direito a voto apenas poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outro accionista ou
por pessoa a quem a lei atribuir esse direito.

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

3 � Todas as representações previstas nos números anteriores
deverão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral
por carta, entregue na sede social até ao dia útil anterior ao designa-
do para a realização da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Votos

1 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, dispondo
os accionistas de tantos votos quantos os correspondentes à parte
inteira que resulte da divisão por 100 do número de acções que pos-
suam, sem qualquer limite.

2 � As acções não integralmente liberadas não têm direito de
voto.

3 � As votações serão feitas pelo modo designado pelo presiden-
te da mesa da assembleia geral, a menos que esta, por maioria sim-
ples, determine que as votações sejam feitas de outro modo igual-
mente admissível à face da lei.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por mandatos com a duração de três anos, poden-
do os mesmos ser reeleitos por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 11.º

Conselho de administração

1 � A sociedade é administrada e representada em juízo e fora
dele, activa e passivamente, por um conselho de administração,
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composto por três ou cinco membros, eleito em assembleia geral,
por um mandato com a duração de três anos, reelegível uma ou mais
vezes, com ou sem dispensa de caução, remunerado ou não confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � O conselho de administração fica investido dos poderes ne-
cessários para o efeito de assegurar a gestão corrente da sociedade,
podendo, designadamente:

a) Praticar actos e celebrar contratos no âmbito da actividade
corrente da sociedade e do seu objecto;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar, letras, livranças e outros efeitos

comerciais;
d) Contratar e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis

e celebrar os contratos de locação financeira relativos aos referidos
bens;

f) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo,
tanto judicial como arbitral;

g) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras similares;
h) Prestar garantias, cauções ou avales;
i) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade para a

prática de certos actos ou categorias de actos especificados na res-
pectiva procuração.

ARTIGO 12.º

Vinculação e representação da sociedade

1 � Para a sociedade se considerar validamente obrigada em to-
dos os seus actos contratos é necessária a intervenção do presidente
do conselho de administração ou do vice-presidente ou de dois ad-
ministradores.

2 � Fica proibido aos representantes da sociedade obrigarem a
mesma em fianças, letras de favor, avales, abonações e outros ac-
tos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos negócios
sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos celebrados
nestas condições considerados nulos e sem qualquer validade e sob
pena de o infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos
que lhe causar.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 13.º

Conselho fiscal

A fiscalização da sociedade, bem como a revisão das suas contas,
competem a um fiscal único e um suplente eleitos pela assembleia
geral, por um mandato com a duração de três anos, reelegíveis uma
ou mais vezes.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 14.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que a assembleia delibe-
rar.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102589

MINI CORTE � INDÚSTRIA DE CORTE
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3379/
960125; identificação de pessoa colectiva n.º 503563765; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 18/020419.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 28 de Fevereiro de 2002.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000102615

SPIDER � ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4612/
000725; identificação de pessoa colectiva n.º 505007584; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 24 a 26/020418.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, procedeu-se à
cessação de funções dos gerentes Marco António dos Santos Ruas
Camões e Joaquim de Oliveira Pimenta Machado, em 21 de Feverei-
ro de 2001, por renúncia.

E ainda se procedeu à alteração parcial do contrato, tendo sido
alterados os artigos 3.º e 4.º do respectivo contrato, os quais fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencendo a cada um dos sócios Francisco
Jorge Leal Ferreira e Maria Martinha Martins Ferreira.

ARTIGO 4.º

A administração e gerência da sociedade, remunerada ou não con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Maria
Martinha Martins Ferreira, que desde já fica nomeada gerente, bas-
tando a assinatura de um gerente para obrigar e representar a socie-
dade em todos os actos e contratos.

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000102612

BETOBRIS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4402/
991011; identificação de pessoa colectiva n.º 504377663; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 11/020402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 14 de Janeiro de 2002.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000102609

CONFECÇÕES CELBETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4988/
010716; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; núme-
ros e data das apresentações: 16 e 17/020402.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, procedeu-se à
cessação de funções da gerente Célia Regina Gonçalves Carneiro, em
14 de Fevereiro de 2002, por renúncia.

E ainda se procedeu à alteração parcial do contrato, tendo sido
alterados os artigos 4.º e 6.º, n.º 3, do respectivo contrato, os quais
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000102605
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RESTAURANTE RAMADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 2203/
900925; identificação de pessoa colectiva n.º 502470810; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 18/020401.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em dinheiro pelos
sócios na proporção das respectivas quotas, com redenominação do
capital e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo
contrato, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros representado por três quotas, uma de valor nominal de
2500 euros do sócio Manuel Ferreira Gião da Silva e duas quotas de
valor nominal de 1250 euros pertencendo cada uma delas, respecti-
vamente, às sócias Maria da Luz Carneiro da Silva e Isabel Maria
Carneiro Gião da Silva.

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

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000102603

JOSÉ MANUEL MARTINS DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5530/020214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/020214.

Certifico que José Manuel Martins da Silva, contribuinte fiscal
n.º 188153195, casado em comunhão de adquiridos com Carla Cris-
tina Araújo dos Santos, natural desta cidade, residente no lugar de
Fonte Cova, freguesia de Nine, concelho de Vila Nova de Famali-
cão, constituiu a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de José Manuel Martins da Silva,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede no lugar de Cancelo, freguesia de
Rebordões, concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agências,
filiais ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de acabamentos e decora-
ções em edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros distribuído por uma só quota do mesmo valor, per-
tencente ao sócio José Manuel Martins da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio
que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

ARTIGO 5.º

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

Disse ainda o outorgante que fica desde já autorizada a gerência a
proceder ao levantamento do capital depositado, para proceder ao
pagamento das despesas devidas com a constituição e registo da
sociedade e a celebrar negócios jurídicos, mesmo antes do registo da
sociedade.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Maria Noémia Monteiro Gouveia.
1000102599

ORNELAS SOARES & BARRETO RAMOS,
CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3765/
970903; identificação de pessoa colectiva n.º 503968544; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 5/020228.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, subscrito por conversão de suprimen-
tos, com redenominação do capital.

Reforçado com 602 410$, subscrito e realizado pela conversão de
suprimentos, sendo 361 446$ pela sócia Ana Isabel Ornellas Gou-
veia Miranda Soares Simões Rocha e 241 964$ pelo sócio Adriano
Augusto Barreto Simões Ramos, pelo que passa para 5000 euros e,
em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, o
qual 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, sendo uma de 3000 euros
pertencente à sócia Ana Isabel de Ornelas Gouveia de Miranda So-
ares Simões Ramos e outra de 2000 euros pertencente ao sócio
Adriano Augusto Barreto Simões Ramos.

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

Está conforme o original.

24 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102595

FÁBRICA DE FIAÇÃO E TECIDOS DO RIO VIZELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 449/
740520; identificação de pessoa colectiva n.º 500105880; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 56/020328.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
758 000$ para 300 001 750$, por todos os sócios, sendo
48 075 616$ mediante incorporação de reservas legais estatuárias,
167 400$ por incorporação de reservas especiais, 184 618 302$ por
incorporação de reservas de reavaliação do activo imobilizado,
66 380 682$ por incorporação de reservas livres e 1750$ em di-
nheiro, realizado também pela usufrutuária Francisca dos Santos
Marques Pinto Machado Guimarães, e procedeu à alteração parcial
do pacto, tendo sido alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º
e 9.º, introduzindo dois artigos que passam a ser os 10.º e 11.º do
respectivo contrato, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

§ único. A sede social pode ser transferida para outro local, den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, por simples
deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

§ único. A assembleia geral, por deliberação maioritária de capi-
tal, pode autorizar a aquisição pela sociedade de participações em
sociedades cujo objecto seja igual ou diferente daquele que a socie-
dade venha exercendo, bem como participações em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 300 001 750$,
representado por 11 quotas: uma do valor nominal de 28 764 000$;
uma do valor nominal de 72 822 250$; uma do valor nominal de
11 550 000$; uma do valor nominal de 3 522 250$; uma de
72 852 250$; uma de 11 520 000$; uma de 73 218 250$; uma de
11 160 250$; uma de 4 878 000$; uma de 7 578 250$; e uma de
2 136 250$, pertencendo cada uma delas e na proporção de um sex-
to a cada um dos sócios José Joaquim Pinto Machado Guimarães,
José Manuel Pinto Machado Guimarães, José Rafael Pinto Machado
Guimarães, Rosa Maria Pinto Machado Guimarães Pizarro de Cas-
tro, José Armando Pinto Machado Guimarães e Maria do Rosário
Pinto Machado Guimarães Rodrigues, e de que é usufrutuária Fran-
cisca dos Santos Marques Pinto Machado.
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ARTIGO 4.º

1 � A cessão e divisão de quotas entre sócios, seus descendentes
de matrimónio ou a favor da sociedade é livremente permitida.

2 � Na cessão total ou parcial de quotas entre sócios os não
cedentes têm direito de preferência na sua aquisição, na proporção
das quotas que já possuírem.

3 � As cessões e divisões de quotas não previstas no n.º 1 care-
cem de prévio consentimento da sociedade à qual, em primeiro lu-
gar, e aos sócios não cedentes, em segundo, fica conferido o direito
de preferência nos termos fixados no acto de consentimento.

ARTIGO 5.º

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio, e sem prejuízo
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º deste pacto, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos e capazes e os herdeiros
do falecido ou representante legal do interdito, devendo aqueles
nomear um de entre si que a todos represente enquanto a quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas ou partes de quotas ou
adquiri-las para si nos casos seguintes:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Sempre que por falecimento ou interdição de sócio e em con-

sequência de partilha a respectiva quota não for adjudicada aos seus
descendentes de matrimónio, na sua totalidade;

c) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou simples
separação de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a
pertencer na sua totalidade ao titular inicial;

d) Por falência ou insolvência dos sócios;
e) Se a quota for objecto de arresto, penhora, ou sujeita a apreen-

são judicial;
f) Sempre que e quota seja dada em garantia ou caução de qualquer

obrigação sem prévio consentimento da sociedade, obtido com deli-
beração da assembleia geral;

g) Em caso de violação das deliberações da assembleia geral e das
disposições do pacto social, nomeadamente, no de cessão de quotas
sem o prévio consentimento da sociedade sempre que exigido e no
de desrespeito pelo disposto no artigo 8.º;

h) Quando deliberada pelos sócios que representem a maioria de
80% do capital social.

2 � Salvo o caso prescrito na alínea a) do n.º 1 e naqueles outros
em que a lei estabeleça valores e prazos diferentes, a contrapartida
da amortização ou o preço da aquisição será o que resultar do último
balanço aprovado, ainda que só por maioria, acrescido da quota-par-
te dos fundos e lucros sociais, deduzido de qualquer débito do titular
da quota amortizanda para com a sociedade.

3 � A contrapartida da amortização ou o preço da aquisição será
pago em cinco prestações semestrais, iguais e sucessivas, vencendo-
-se a primeira no acto da deliberação, podendo a sociedade efectuar
o respectivo pagamento por meio de depósito, na Caixa Geral de
Depósitos, à ordem do seu titular.

4 � Deliberada a amortização, ou aquisição, esta considera-se
desde logo realizada, deixando o seu titular de poder exercer quais-
quer direitos na sociedade.

5 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar em qualquer altura a criação de uma ou
mais quotas em substituição da quota amortizada, para aquisição por
um ou mais sócios.

ARTIGO 7.º

§ único. Os gerentes nomeados ou designados nos termos deste
artigo terão os poderes que lhe forem designados em assembleia geral
e serão retribuídos nos termos fixados na mesma assembleia.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando não sejam exigidas formalidades
específicas, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos só-
cios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de descontada a
percentagem legal para a constituição ou reintegração do fundo de
reserva legal, serão distribuídos pelos sócios na proporção das res-
pectivas quotas, salvo se a assembleia geral deliberar afectá-los ain-
da que por maioria simples, no todo ou em parte, à constituição,
reintegração ou reforço de outras reservas, fazê-los transitar para o
exercício seguinte ou destiná-los a outras aplicações de interesse da
sociedade.

ARTIGO 11.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um conselho fiscal,
composto de três membros efectivos e um suplente, eleitos em as-
sembleia geral ou por qualquer outra forma prevista na lei.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102592

PESQUEIRATEX � MALHAS E CONFECÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4480/
000124; identificação de pessoa colectiva n.º 504427504; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 29 e 30/011203.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu à cessação de fun-
ções de gerente de Hélder António Coelho Carneiro, por renúncia,
em 25 de Fevereiro de 2000, e ainda procedeu à alteração parcial de
pacto, tendo sido alterado o corpo do artigo 1.º e o artigo 3.º, elimi-
nados os n.os 3 e 4 do 4.º e suprimido o 5.º do respectivo contrato,
os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PESQUEIRATEX � Malhas
e Confecções, Unipessoal, L.da, tem sua sede no lugar da Pesqueira,
freguesia de São Martinho do Campo, concelho de Santo Tirso.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 050 000$, representado por uma só quota pertencente ao seu úni-
co sócio Alexandre Emanuel Coelho Carneiro.

§ único. O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, será nomeada em assembleia geral; porém, fica desde já
designado gerente o actual sócio.

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

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102588

VASCONCELOS & TRIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3677/
020604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/020604.

Certifico que entre Maria Teresa de Andrade Mendanha Gonçal-
ves Trigo e Fernanda Paula de Oliveira Ribeiro de Almeida Vascon-
celos foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vasconcelos & Trigo, L.da, com sede
na Rua do Dr. Carneiro Pacheco, freguesia e concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade terá por objecto: casa de chá e pastelaria; comercia-
lização

a retalho de chás; comércio a retalho de artigos de ballet.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada uma das sócias.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência fica afecta a ambos as sócias que desde já ficam
nomeadas gerentes.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
3 � Em ampliação dos poderes de gerência, esta poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Arrendar edifícios destinados ao exercício da actividade.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva formalida-
des especiais, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos
sócios com antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000102586

TALHO SANFINENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5678/
020604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/020604.

Certifico que entre Victor Manuel Ferreira Martins e Maria Ar-
minda Pereira Monteiro foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação Talho Sanfinense, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Aldeia Nova, freguesia de
São Tomé de Negrelos, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: talho, salsicharia e charcutaria.

4.º

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

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 100 000 euros, por deliberação unânime dos sócios.

6.º

Qualquer cessão onerosa depende do consentimento da sociedade
atribuindo-se aos sócios não cedentes o direito de preferência a exercer
nos termos gerais.

7.º

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

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000102584

DOMINGOS ALBERTO PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4975/
010709; identificação de pessoa colectiva n.º 505569485; data de
entrega para depósito: 26042002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102582

CARPICONDE � INDÚSTRIA DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 1416/
850903; identificação de pessoa colectiva n.º 501568395; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 57/020327.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em dinheiro pelos
sócios na proporção das suas quotas, com redenominação do capital
e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato,
o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, pertencendo ao só-
cio António Machado no valor de 2500 euros e à sócia Maria Edéria
Oliveira da Silva no valor de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102581

GRÁFICA TIRSENSE � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3725/
970618; identificação de pessoa colectiva n.º 503911941; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 27/020326.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
500 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em dinheiro pelos
sócios na proporção das suas quotas, com redenominação do capital
e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato,
o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e é formado por quatro quotas, pertencendo à sócia
Maria Isabel Vieira Ramos no valor de 3000 euros, ao sócio Adelino
da Costa e Silva no valor de 1000 euros, à sócia Raquel Filipa Ra-
mos Silva no valor de 500 euros e à sócia Daniela Filipa Ramos Silva
no valor de 500 euros.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102580

MROLI � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 2778/
930525; identificação de pessoa colectiva n.º 502994703; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 52/020327.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em dinheiro por
ambos os sócios na proporção das suas quotas, com redenominação
do capital e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respecti-
vo contrato, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, pertencendo aos sócios
António Manuel Martins de Oliveira no valor nominal de 2500 eu-
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ros e outra pertencente a Marmelo Abreu de Pina da Cruz Oliveira
no valor de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102578

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES A. D. P., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 2027/
891017; identificação de pessoa colectiva n.º 502258390; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 4/020326.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
600 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em dinheiro pelos
sócios Agostinho Manuel de Sousa Pereira e José de Sousa Pereira
com 67 069$ cada e António Augusto de Sousa Pereira, Maria He-
lena de Sousa Pereira, Maria da Assunção de Sousa Pereira e Rosa de
Sousa Pereira com 67 068$ cada, com redenominação do capital e,
em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato, o
qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros representado por seis quotas: duas do valor nominal de
833 euros e 34 cêntimos, pertencendo cada uma delas aos sócios
Agostinho Manuel de Sousa Pereira e José de Sousa Pereira; quatro
do valor nominal de 833 euros e 33 cêntimos, pertencendo cada uma
delas, respectivamente, aos sócios Maria Helena Sousa Pereira, Maria
da Assunção de Sousa Pereira, Rosa de Sousa Pereira e António
Augusto de Sousa Pereira.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102576

TALHOS NACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4054/
980714; identificação de pessoa colectiva n.º 504197681; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 21/020326.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em dinheiro por
ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação do capital
e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato,
o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e está dividido em duas quotas do valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel de
Sousa Abreu e Rita Correia Guedes de Oliveira Abreu.

§ único. A sociedade, por deliberação unânime dos votos repre-
sentativos da totalidade do capital social, poderá exigir prestações
suplementares de capital até ao décuplo do capital social e na pro-
porção das suas quotas.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102574

DONZÍLIA � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 2450/
920117; identificação de pessoa colectiva n.º 502687100; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 24/020326.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em dinheiro pelos
sócios na proporção das suas quotas, com redenominação do capital
e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato,
o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros representado por duas quotas, uma no valor nominal de
4500 euros do sócio Maria Donzília Oliveira da Silva Dias e outra
no valor nominal de 500 euros do sócio Luís Fernando Barbosa Fer-
reira Dias.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102572

AUTO-CARDAL DE MANUEL NETO MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 1787/
880316; identificação de pessoa colectiva n.º 501951407; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 68/020327.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em dinheiro por
ambos os sócios na proporção das suas quotas, com redenominação
do capital e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respecti-
vo contrato, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e é formado por cinco quotas, pertencendo ao só-
cio Manuel Neto Machado no valor de 2500 euros, ao sócio Fer-
nando Amorim Machado 625 euros, José Maria Amorim Machado
no valor de 625 euros, Jorge Cirilo Amorim Machado no valor de
625 euros e ao sócio Manuel Joaquim Amorim Machado, no valor
de 625 euros.

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

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102570

FÉLIX � JOALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3067/
940923; identificação de pessoa colectiva n.º 503275778; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 4/020321.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em dinheiro por
ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação do capital
e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato,
o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Félix Pereira de Sousa Soares e Maria de Lurdes Marques
Coelho Soares.

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

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102568
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MATRILOUREIRO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL E SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 3920/
980306; identificação de pessoa colectiva n.º 504105965; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 6/020111.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito e realizado em dinheiro por
ambos os sócios e em partes iguais, com redenominação do capital
e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do respectivo contrato,
o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios Abílio da Silva Loureiro
e Manuel Augusto da Silva Loureiro.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102565

CENTRAL RÁDIO TÁXIS DE VILA DAS AVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 1263,
fl. 42, C-4; identificação de pessoa colectiva n.º 501406441; inscri-
ção n.º 7606, fl. 172 v.º, E-9; número e data da apresentação: 19/
020311.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as con-
tas sido aprovadas em 21 de Dezembro de 2001.

31 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102561

TRANSPORTES CENTRAIS DA HONRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 308/
690307; identificação de pessoa colectiva n.º 500467161; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 2/
020513.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções do gerente Valentino Alves Pinto,
em de 25 de Junho de 1998, por renúncia.

28 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000102558

ST21 � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4347/
990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504526529; data de
entrega para depósito: 07052002.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
2001.

Está conforme.

28 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000102554

MGD � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 4876/
010514; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 13/020529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções do gerente Manuel Dias Carneiro,
em de 30 de Abril de 2002, por renúncia.

28 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carneiro Ferreira de Carvalho. 1000102551

JOSÉ MANUEL DA CUNHA FERREIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula n.º 5158/
010925; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/010925.

Certifico que José Manuel da Cunha Ferreira constituiu a socie-
dade em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma José Manuel da Cunha Ferreira, So-
ciedade Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Luís Gonzaga Mendes de Carva-
lho, 119, freguesia de Vila das Aves, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua
sede para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, bem como abrir filiais ou sucursais.

3.º

A sociedade tem por objecto: comércio de materiais eléctricos e
montagens de instalações eléctricas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao sócio José Manuel da Cunha Ferreira.

5.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global de 50 000 euros.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, será nomeada em assembleia geral; porém, fica desde já
designado gerente o actual sócio.

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

Está conforme o original.

9 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000102587

VILA NOVA DE GAIA

JOAQUIM MANUEL POÇAS DE ALMEIDA
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 081; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20020620.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta e denominação Joaquim Manuel Poças de
Almeida � Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Chaimite, 140,
freguesia de Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova de Gaia.

2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros pertencente ao sócio engenheiro Joaquim Manuel Poças
de Almeida.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta ao
sócio ou estranhos a serem por ele designados, sendo necessária a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

2 � Em ampliação à sua esfera normal de competência a gerên-
cia poderá comprar, vender e permutar quaisquer bens, dar ou tomar
de arrendamento quaisquer prédios e dar ou tomar de trespasse ou
locação quaisquer estabelecimentos.

5.º

Em todos os casos omissos neste contrato social regularão as dis-
posições legais aplicáveis às sociedades comerciais por quotas.

6.º

A sociedade poderá ainda adquirir participações de outras socieda-
des e fazer investimentos financeiros.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102616

COISAS DO CAFÉ � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 585; identificação de pessoa colectiva n.º 505559668; número
e data da apresentação: PC 4/180602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102618

CHURRASQUEIRA PINTO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3491; identificação de pessoa colectiva n.º 503473510; número
e data da apresentação: PC 5/180602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102620

J. BENTO � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2933; identificação de pessoa colectiva n.º 503376922; número
e data da apresentação: PC 6/180602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102623

MJF � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7773; identificação de pessoa colectiva n.º 504309196; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020613.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Praceta da Condessa Paço Vitorino, 27,
Vilar do Andorinho, Vila Nova Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

19 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102684

AJUSTE DE CONTAS � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9675; identificação de pessoa colectiva n.º 505225816; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; número e data da apre-
sentação: 7 (ap. 15 e ap. 16/20020611.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi exonerada de gerente
Carla Alexandra Augusto Ribeiro, por renúncia.

Data: 18 de Outubro de 2001.
Mais certifico que foi alterado o n.º 2 do artigo 4.º, passando a

ter a seguinte redacção:

4.º

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102683

LAR IRMÃOS � CENTRO DE REPOUSO
DE IDOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5464; identificação de pessoa colectiva n.º 503909610; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 12/20020617.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 42 896,62 euros em dinheiro, subscrito quanto a 21 448,31 eu-
ros por cada um dos sócios.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º, passando a
ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 44 891,82 euros,
correspondente à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
22 445,91 euros cada, uma de cada um dos sócios António Joaquim
Soares da Silva e Joaquim Fernando Soares da Silva.

4.º

A gerência social, bem como a representação da sociedade em juízo
ou fora dele, fica afecta a ambos os sócios, que desde já são designa-
dos gerentes.

§ 1.º Nos actos de mero expediente basta a assinatura de um só
gerente, mas nos actos e contratos que envolvam obrigações ou
responsabilidades para a sociedade é necessário a assinatura conjunta
de dois gerentes.

§ 2.º Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos,
que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao montante
máximo permitido por lei.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

18 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102681

EMPRETUR, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3831; identificação de pessoa colectiva n.º 503584258; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 11 e 12/20020614.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções do fiscal único efectivo e do suplente, por

renúncia.
Data: 28 de Março de 2002.
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Designação do fiscal único e do suplente até ao final do mandato
em curso (2001-2003): Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Manuel Heleno
Sismeiro, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua do Campo
Alegre, 1607, 7.º, esquerdo, Porto, e Carlos Marques Bernardes, re-
visor oficial de contas, casado, residente na Avenida de Fontes Pe-
reira de Melo, 42, 2.º, Lisboa.

Data: 28 de Março de 2002.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102678

DRAGÃO BRINDE � BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 781; identificação de pessoa colectiva n.º 502144425; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 27/20020614.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2001.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102675

SILVINA SILVA � PUBLICIDADE, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 973; identificação de pessoa colectiva n.º 505577216; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 25 e 26/20020614.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerente Silvina Pinto da Silva, por renún-
cia.

Data: 18 de Fevereiro de 2002.
Designação de gerente: Joaquim Carlos da Silva Oliveira, solteiro,

residente na Rua do Fial, 323, 1.º, frente, Mafamude, Vila Nova Gaia.
Data: 18 de Fevereiro de 2002.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102672

J. R. MONTEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2105; identificação de pessoa colectiva n.º 503182494; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 30 e 31/20020612.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Aumento e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 148 004,80 euros, em dinheiro, subscrito na proporção.
Capital: 150 000 euros.
Sócios e quotas:
1) José Luís Rodrigues Monteiro;
2) Maria Luísa de Oliveira Gomes Monteiro, cada um com

67 500 euros;
3) Miguel Gomes Monteiro;
4) Ana Luísa Gomes Monteiro, cada um com 7500 euros.
Sede: deslocada para a Rua do Visconde das Devesas, 914, loja H,

Santa Marinha, Vila Nova Gaia.

O pacto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

18 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102670

TROIKA � ATELIER DE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6807; identificação de pessoa colectiva n.º 504195158; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: of. 11/
20020611.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de Ana Paula Cunha Nogueira Assucena do
cargo de gerente, por renúncia.

Data: 14 de Fevereiro de 2002.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102669

VINILSIGN � ARTIGOS EM VINIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 059; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
20020614.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade unipessoal

Carlos Jorge Moreira de Sousa Alves, casado no regime de comu-
nhão geral de bens com Dalila Irene Ribeiro Soares Alves, residente
na Travessa da Azenha, 21, rés-do-chão, direito, frente, freguesia
de Gulpilhares, concelho de Vila Nova de Gaia, natural da freguesia
de Arcozelo, portador do bilhete de identidade n.º 7392391, emitido
em 11 de Setembro de 1998 pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa, contribuinte fiscal n.º 144287536, vai constituir uma socie-
dade unipessoal por quotas, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VINILSIGN � Artigos em Vinil,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Azenha, 21, fre-
guesia de Gulpilhares, concelho de Vila Nova de Gaia.

3 � A gerência da sociedade poderá transferir a sua sede social
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho e por gros-
so, importação e exportação, representações de artigos em vinil e
outros produtos para indústria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, a realizar nos termos da lei,
representando uma quota de igual valor nominal pertencente ao sócio
único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração confor-
me ele decidir.

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

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência o sócio po-
derá ainda:

a) Adquirir, alienar e onerar bens móveis, imóveis e veículos au-
tomóveis;

b) Adquirir, alienar e locar escritórios e estabelecimentos comer-
ciais;

c) Adquirir, alienar e onerar participações noutras sociedades;
d) Adquirir quaisquer bens móveis e veículos automóveis sob o

regime de aluguer de longa duração e ou leasing.
4 � A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da so-

ciedade para a prática de actos determinados e de acordo com o
preceituado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

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.
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ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos apurados, depois de deduzida a percentagem
para o fundo de reserva legal, será dada a aplicação que o sócio de-
libere em assembleia geral.

Mais disse o outorgante:
1 � Que nunca exerceu anteriormente funções de gerência ou

administração em sociedades que tenham dívidas fiscais por cumprir,
não reclamadas nem impugnadas.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102667

ESPÍRITO SANTO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 16 892; identificação de pessoa colectiva n.º 500099618; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 34/20020614.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para o biénio de 2002-2003:
Conselho de administração: presidente, Jorge Amaral Espírito

Santo, casado, residente na Rua de Alfredo Keil, 466-470, Porto;
vogais: Abílio Américo Amaral Espírito Santo, casado, residente na
Avenida de Afonso Domingues, 848, Valadares, Vila Nova Gaia, e
Jorge Alberto Arvela Espírito Santo, solteiro, residente na Rua de
Alfredo Keil, 466-470, Porto; suplente: Paula Cristina Brandão
Espírito Santo, casada, residente na Avenida de Vasco da Gama, 186,
Valadares, Vila Nova Gaia.

Conselho fiscal: presidente: Abílio Azevedo, António Batista,
Elísio Quintas e Lino Vieira, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por Abílio Carneiro de Azevedo, casado, resi-
dente na Rua de Eugénio de Castro, 248, 2.º, sl 243, Porto; vogais:
Ana Maria Pinto Quinteiros, casada, residente na Rua de Álvares
Cabral, 25, s/l, direito, Vila Nova de Gaia, e António Carlos Gomes
Soares Dias, casado, residente na Rua do Bairro Japonês, 141, Agu-
da, Vila Nova Gaia; suplente: António Magalhães & Carlos Santos,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Antó-
nio Monteiro de Magalhães, revisor oficial de contas, casado, resi-
dente na Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, sl 201, Porto.

Data: 15 de Janeiro de 2002.

É o que cumpre certificar.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102664

SOCIEDADE CONSTRUÇÃO COPIFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 057; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20020614.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Construção Copife, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua de Burreles, 907, da freguesia de Pe-
droso, do concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de construção civil.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e corresponde à soma de três quotas iguais no valor de
1700 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Albi-
no Moreira Coelho, Luís Miguel Leite Blanco Fernandes e Armando
dos Anjos Pinto.

2 � Os sócios poderão deliberar por acordo unânime que lhes
sejam exigidas prestações suplementares de capital até ao décuplo
do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, à qual é atribuído o direito de preferência em primeiro lugar e
aos sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde já são no-
meados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de três gerentes.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência os gerentes

poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102661

TRIGO LIMPO � INDÚSTRIA DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4594; identificação de pessoa colectiva n.º 503720500; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 18/20020614.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
com 2410$ em dinheiro, subscrito, quanto a 1446$ pelo sócio Ade-
lino Cardoso e quanto a 964$ pela sócia Ilda Maria, ficando a pos-
suir as quotas de, respectivamente, 601 446$ e 400 964$.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e n.os 2 e 3 do
4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma de 3000 euros
pertencente ao sócio Adelino Cardoso Ferreira e uma de 2000 euros
pertencente à sócia Ilda Maria Teixeira Barbosa Cardoso Ferreira.

ARTIGO 4.º

2 � Ficam desde já designadas gerentes Maria de Lurdes Martins
Ferreira Cerqueira e Isabel Martins Ferreira Paiva.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunta
de dois gerentes.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102659

MJC � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 056; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20020614.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma MJC � Construções, L.da, com sede
na Rua do Outeiro, 117, freguesia de Sandim, concelho de Vila Nova
de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto social consiste na construção e reparação de edifí-
cios, engenharia civil, instalações eléctricas e isolamentos.
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3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de 3500 eu-
ros do sócio Manuel Joaquim Sousa Gomes da Costa e uma de 1500 eu-
ros do sócio Joaquim Marcelino Couto da Silva.

4.º

A gerência social fica afecta ao sócio Manuel Joaquim Sousa Go-
mes da Costa, desde já nomeado gerente.

5.º

A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, com a as-
sinatura do gerente.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102657

FERRARO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 058; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
20020614.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma FERRARO � Sociedade de
Construções, L.da, com sede na Rua de Soares dos Reis, 1030,
1.º, sala 13, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de
Gaia.

§ único. Por deliberação da gerência a sede social poderá ser mudada
para outro local, dentro do concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O seu objecto é a construção civil e obras públicas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 7500 eu-
ros, pertencendo uma ao sócio Paulo César Martins Ribeiro e uma
ao sócio Alfredo Manuel da Silva Oliveira.

4.º

A gerência da sociedade, que pode não ser retribuída se assim for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já são nomeados gerentes.

§1.º A sociedade, em todos os actos, contratos ou responsabilida-
des, obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

§ 2.º A gerência tem plenos poderes para, em nome da sociedade,
comprar, vender, trocar ou onerar quaisquer viaturas automóveis,
máquinas e ou equipamentos, de e para a sociedade, pelo preço e
condições que entender, celebrar quaisquer contratos de leasing ou
de aluguer de longa duração, se decidir adquiri-las por esse meio, bem
como assinar tudo quanto for necessário para os mencionados fins,
inclusive de registo.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; porém, a favor de estra-
nhos carece sempre do consentimento escrito da sociedade, à qual é
reservado o direito de preferência.

6.º

A sociedade poderá amortizar, adquirir ou fazer adquirir a quota
de qualquer sócio quando esta for penhorada, arrestada ou de qual-
quer modo apreendida judicialmente, considerando-se a amortização
efectuada logo que a assembleia geral delibere nesse sentido.

§ único. O valor da sobredita amortização será o que resultar do
balanço elaborado e aprovado para o efeito, procedendo a sociedade
ao seu pagamento em duas prestações, a efectuar dentro de seis meses
e um ano a partir da deliberação referida no corpo deste artigo.

7.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de algum sócio, a
sociedade continuará com os capazes ou sobrevivos e o represen-

tante do interdito ou dos herdeiros do falecido, devendo estes no-
mear um de entre si que a todos represente enquanto a respectiva
quota se mantiver indivisa.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102654

SOGRAPE HOLDING SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3698; identificação de pessoa colectiva n.º 503584231; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 19; números e data das
apresentações: 3 e 4/20020614.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções do fiscal único e do suplente, por renúncia.
Data: 27 de Maio de 2002.
Designação do fiscal único e suplente para preenchimento de vagas

até ao final do mandato em curso (2001-2003):
Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, representada por Manuel Heleno Sismeiro, revisor ofici-
al de contas, casado, residente na Rua do Campo Alegre, 1607, 7.º,
esquerdo, Porto; suplente: Carlos Marques Bernardes, revisor oficial
de contas, casado, residente na Rua de Fontes Pereira de Melo, 48,
2.º, Lisboa.

Data: 27 de Maio de 2002.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102651

QUINTA DA TELHEIRA 1 � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3711; identificação de pessoa colectiva n.º 503574341; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 7 e 8/20020614.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções do fiscal único e do suplente, por renúncia.
Data: 28 de Março de 2002.
Designação do fiscal único e suplente para preenchimento de vagas

até ao final do mandato em curso (2001-2003):
Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, representada por Manuel Heleno Sismeiro, revisor ofici-
al de contas, casado, residente na Rua do Campo Alegre, 1607, 7.º,
esquerdo, Porto; suplente: Carlos Marques Bernardes, revisor oficial
de contas, casado, residente na Rua de Fontes Pereira de Melo, 48,
2.º, Lisboa.

Data: 28 de Março de 2002.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102649

QUINTA DA TELHEIRA 2 � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3712; identificação de pessoa colectiva n.º 503574333; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 9 e 10/20020614.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções do fiscal único e do suplente, por renúncia.
Data: 28 de Março de 2002.
Designação do fiscal único e suplente para preenchimento de vagas

até ao final do mandato em curso (2001-2003):
Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, representada por Manuel Heleno Sismeiro, revisor oficial
de contas, casado, residente na Rua do Campo Alegre, 1607, 7.º, es-
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querdo, Porto; suplente: Carlos Marques Bernardes, revisor oficial
de contas, casado, residente na Rua de Fontes Pereira de Melo, 48,
2.º, Lisboa.

Data: 28 de Março de 2002.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102646

TRACAR � TRANSPORTES DE CARGA
E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 765; identificação de pessoa colectiva n.º 500286574; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 30/20020614.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Projecto de cisão simples.
Modalidade: destaque de parte do património para com ela cons-

tituir uma nova sociedade.
Sociedade cindida: a própria sociedade.
Sociedade a constituir:
Firma: Tracar Imobiliária, S. A.
Sede: Estrada Nacional n.º 1, Rechousa, Canelas, Vila Nova de Gaia.
Objecto: realização e gestão de investimentos na área imobiliária,

nomeadamente a compra e venda de imóveis para si ou para reven-
da dos adquiridos para esse fim, construção, urbanização e loteamento,
administração, arrendamento e locação de bens imobiliários, própri-
os ou de terceiros, e a prestação de serviços conexos.

Capital: 50 000 euros, representado por 50 000 acções de 1 euro
cada uma.

Alterações projectadas na sociedade cindida: nenhumas.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102644

GRAPETUR � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3834; identificação de pessoa colectiva n.º 503584274; número
e data da apresentação: PC 2/140602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.) 1000102641

SMITH, WOODHOUSE & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 816; identificação de pessoa colectiva n.º 500251673; inscri-
ção n.º 25; número e data da apresentação: 7/20020617.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os arti-
gos 6.º, 7.º e 8.º, sendo aditado ao 4.º um ponto com o n.º 2 e eli-
minados os artigos 9.º, 10.º e 11.º, passando a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
72 583 euros e 28 cêntimos, dividido em sete quotas, três do valor
nominal de 100 euros cada, uma quota do valor nominal de
61 434 euros e 44 cêntimos e três quotas no valor nominal de
3616 euros e 28 cêntimos, pertencentes à sociedade W. & J. Graham
& C.ª, S. A.

2 � Haverá lugar a prestações suplementares sempre que tal vier
a ser deliberado por unanimidade pelos sócios, até ao limite de
100 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a um ou
mais gerentes.

2 � A sociedade obriga-se por intervenção de um gerente, ou de
um ou mais procuradores nos termos dos respectivos mandatos.

ARTIGO 7.º

Anualmente, em 31 de Dezembro, será dado um balanço aos ne-
gócios da sociedade e os lucros por ele apurado, depois de deduzida
a devida percentagem para fundo de reserva legal e a percentagem
que a assembleia geral deliberar, por simples maioria, afectar a qual-
quer outro fundo especial ou destino, serão divididos pelos sócios na
proporção das suas quotas.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada diri-
gida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os casos
em que a lei exija outras formalidades e sem prejuízo de outras for-
mas de deliberação dos sócios legalmente previstas.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102640

GRAPETUR � EMPRENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3834; identificação de pessoa colectiva n.º 503584274; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 1 e 2/20020614.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções do fiscal único e do suplente, por renúncia.
Data: 28 de Março de 2002.
Designação do fiscal único e suplente para preenchimento de vagas

até ao final do mandato em curso (2001-2003):
Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, representada por Manuel Heleno Sismeiro, revisor ofici-
al de contas, casado, residente na Rua do Campo Alegre, 1607, 7.º,
esquerdo, Porto; suplente: Carlos Marques Bernardes, revisor oficial
de contas, casado, residente na Rua de Fontes Pereira de Melo, 48,
2.º, Lisboa.

Data: 28 de Março de 2002.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102637

VISO � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2939-A; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição n.º 24;
números e data das apresentações: 5 e 6/20020614.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções do revisor oficial de contas e do suplente,
por renúncia.

Data: 28 de Março de 2002.
Designação do revisor oficial de contas e suplente para preenchi-

mento de vagas até ao final do mandato em curso (1999-2002):
Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, representada por Manuel Heleno Sismeiro, revisor ofici-
al de contas, casado, residente na Rua do Campo Alegre, 1607, 7.º,
esquerdo, Porto; suplente: Carlos Marques Bernardes, revisor oficial
de contas, casado, residente na Rua de Fontes Pereira de Melo, 48,
2.º, Lisboa.

Data: 28 de Março de 2002.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102634

EDUARDO PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 067; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20020617.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Eduardo Pires, L.da, com sede na Rua
Nova do Sobreiro, 268, entrada 1, rés-do-chão, esquerdo, freguesia
de Arcozelo, da cidade de Vila Nova de Gaia.
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§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
mudada para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, bem como serem criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste em representações e comércio por gros-
so de têxteis, vestuário, calçado e acessórios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros dividido em duas quotas, sendo uma de 3750 euros do
sócio Eduardo José Pires e outra de 1250 euros da sócia Maria da
Conceição Fonseca Gonçalves da Costa Pires.

4.º

A gerência da sociedade fica afecta ambos os sócios, que ficam já
nomeados gerentes.

§ único. Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

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.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102632

SERRALHARIA J. ROCHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 068; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20020617.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Serralharia J. Rocha, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua dos Castanheiros, 65, Murraceses, da freguesia de
Grijó, do concelho de Vila Nova de Gaia.

2.º

O objecto da sociedade consiste em serralharia civil e caixilharia.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor perten-
cente ao sócio único.

4.º

Nos termos do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comerci-
ais, o sócio único poderá, a todo o tempo, designar um ou mais
gerentes, registando a respectiva nomeação em acta própria, lavra-
da para o efeito.

5.º

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, é desde já designa-
do gerente o referido sócio único e a Teresa Maria dos Santos Oli-
veira, casada, residente na Rua dos Castanheiros, 65, Murraceses, da
freguesia de Grijó, do concelho de Vila Nova de Gaia, ao qual com-
petirá a representação da sociedade em juízo e fora dele.

6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

7.º

De acordo com o disposto no artigo 270.º-F, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais e respeitadas as formalidades previstas neste
preceito legal, fica desde já o sócio único pessoalmente autorizado a
realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que entenda úteis
ou convenientes à prossecução do objecto social.

§ único. Os documentos de que constem os negócios jurídicos
celebrados pelo sócio único e a sociedade serão patenteados con-
juntamente com o relatório de gestão e os documentos de prestação
de contas.

8.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbên-
cia para a gerência de praticar todos os actos da sua competência,
ficando desde já autorizada a proceder aos levantamentos e movi-
mentação de contas bancárias que forem necessárias ao giro comer-
cial.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102628

SERRALHARIA J. ROCHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 321; identificação de pessoa colectiva n.º 501838104; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
40/20020107.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do cargo de administrador de António Joa-
quim Macedo de Vasconcelos, por renúncia.

Data: 19 de Novembro de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102627

CAPRIOLA � MALAS E CARTEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 847; identificação de pessoa colectiva n.º 505704986; número
e data da apresentação: PC 1/180602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102630

MOLDES DELAS � INDÚSTRIA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 532; identificação de pessoa colectiva n.º 502819049; número e
data da apresentação: PC 2/180602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102633

CARLOGÍSTICA � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4002; identificação de pessoa colectiva n.º 503600016; número
e data da apresentação: PC 3/180602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102636

TAVANARES, TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2408; identificação de pessoa colectiva n.º 503246875; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20020617.
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Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua das Suas Vilas, 304 e 306, Madalena,
Vila Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102639

SOGRAPE � INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3829; identificação de pessoa colectiva n.º 503584266; número
e data da apresentação: PC 3/130602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas e contas consolidadas do ano de
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102642

MANUEL D. POÇAS JÚNIOR VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 739; inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 25/
20020613.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004:
Conselho de administração: presidente, Manuel Joaquim Poças

Pintão, casado, residente no Largo da Ramada Alta, 97, 4.º, Porto;
Jorge Poças Pintão, casado, residente na Rua das Pedreiras, 182,
Valadares, e Acácio Manuel Poças Maia, casado, residente na Rua
do Infante D. Henrique, 249, Vila Nova de Gaia.

Conselho fiscal: Carlos Castro Silva Poças, casado, residente na
Praceta do Rosário, 77, Vila Nova de Gaia; Maria da Conceição Poças
Pintão, divorciada, residente na Rua de Pedro Álvares Cabral, 72,
Valadares, Eugénio Agostinho Morais Branco, revisor oficial de
contas, separado, residente na Praça de Francisco Sá Carneiro, 293,
3.º, esquerdo, Porto; revisor oficial de contas suplente, Mário Eduardo
Oliveira de Sousa, casado, residente na Rua de Coutinho de Azeve-
do, 298, 1.º, esquerdo, Porto.

Data: 28 de Março de 2004.

A Ajudante Principal, Elsa Soares. 1000102643

SOGRAPE HOLDING, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3698; identificação de pessoa colectiva n.º 503584231; números
e data das apresentações: PC 10 e 11/140602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas e contas consolidadas do ano de
2001 referentes à sociedade em epígrafe.

A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.) 1000102645

VECTPRINT � PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 066; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020617.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

Documento particular para constituição
de sociedade unipessoal por quotas

Marco António Campos Ferreira Batista, solteiro, natural da
freguesia de Massarelos, concelho do Porto, residente na Rua do
Pavilhão, 292, 2.º, esquerdo, post., freguesia de Gulpilhares, conce-
lho de Vila Nova Gaia, portador do bilhete de identidade n.º 8127574,
de 3 de Fevereiro de 2000, emitido pelos SIC de Lisboa, e contribu-

inte fiscal n.º 168684357, constitui uma sociedade unipessoal por
quotas nos termos seguintes:

A sociedade adopta a firma VECTPRINT � Publicidade,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. Moreira de
Sousa, 529-H, sala 1, freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova
Gaia.

Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede social
para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de represen-
tação social.

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de publicidade.
O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de

5000 euros, pertencendo a quota integralmente ao sócio Marco
António Campos Ferreira Batista.

A gerência da sociedade fica afecta ao único sócio Marco Antó-
nio Campos Ferreira Batista, desde já nomeado gerente, e para
obrigar a sociedade é necessária apenas a assinatura do único ge-
rente.

Para fazer face às despesas com o registo, publicações e aquisição
de equipamento necessários ao funcionamento da sociedade, o ge-
rente fica desde já autorizado a proceder ao levantamento total da
importância depositada na conta da sociedade no banco
Finibanco, S. A., balcão de Vila Nova de Gaia, referente às entradas
do sócio para a realização do capital social.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102652

QUINTA DA TELHEIRA 1 � SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3711; identificação de pessoa colectiva n.º 503574341; número
e data da apresentação: PC 4/020614.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

A Ajudante Principal, (Assinatura ilegível.) 1000102653

VISO � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2939-A; identificação de pessoa colectiva n.º 501754008; número
e data da apresentação: PC 3/140602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referentes à
sociedade em epígrafe.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000102656

SANTARÉM
ABRANTES

PROABRANTES � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 819/
881021; identificação de pessoa colectiva n.º 502052171; data da
entrega: 011226.

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

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102813

SOPADEL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 395/
730104; identificação de pessoa colectiva n.º 500273480; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 35/011226.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 124 700 euros, redenominação de 25 000 000$, com

aumento de 0,53 euros, por incorporação de reservas legais, distri-
buídas na proporção das quotas.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 124 700 euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro e nos bens e valores constantes da escrita
social e corresponde à soma de seis quotas: duas dos valores nomi-
nais de 13 093,50 euros e 52 374 euros pertencentes ambas ao só-
cio Fernando Emília Ramos da Silva, três dos valores nominais de
6858,50 euros, 27 434 euros e 19 952 euros pertencentes ambas à
sócia Maria José Lopes Branco, e uma do valor nominal de 4988 eu-
ros pertencente ao sócio Luís Manuel Roseiro Ramos.

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

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102812

CORREIA PIRES � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1383/
961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503785253; data da
entrega: 011226.

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

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102809

CHURRASQUEIRA A PEGACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 846/
890331; identificação de pessoa colectiva n.º 502131462; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 9/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 4.º
Capital: 5000 euros, redenominação de 1 002 410$, após aumen-

to de 602 410$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em
partes iguais.

Os quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado e corres-
ponde à soma de duas quotas, sendo uma de 2500 euros pertencente
ao sócio José António Neto Rodrigues e outra de 2500 euros per-
tencente à sócia Maria Jacinta de Jesus Neto Rodrigues.

4.º

Por deliberação unânime dos sócios representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 14 963,93 euros.

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

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102807

PALHOTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1030/
910627; identificação de pessoa colectiva n.º 502580143; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 7/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, redenominação de 1 002 410$, após aumen-

to de 2410$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em par-
tes iguais.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado e corres-
ponde à soma de duas quotas, sendo uma de 2500 euros pertencente
à sócio Maria da Silva Reis Palhota e outra de 2500 euros perten-
cente ao sócio António Mendes da Silva Palhota.

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

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102804

ALZIRA & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1215/
940420; identificação de pessoa colectiva n.º 503186511; inscrição
n.º 14; número e data da apresentação: 2/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, redenominação de 1 002 410$, após aumen-

to de 602 410$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em
partes iguais.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um dos
sócios.

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

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102801

JOVIMODA � ALCINA & TOMAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 867/
890713; identificação de pessoa colectiva n.º 502192216; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 36/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, redenominação de 1 002 410$, após aumen-

to de 502 410$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em
partes iguais.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um dos
sócios.

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

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102799
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RUTIMPOR � SOCIEDADE IMPORTADORA
DE MATÉRIA PLÁSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1328/
960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503591467; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 31/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 24 940 euros, redenominação de 5 000 000$, com aumen-

to de 0,12 euros, por incorporação de reservas legais, distribuídas na
proporção das quotas.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
24 940 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor de
12 470 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102797

SIMÃO GONÇALVES PEDRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1487/
980227; identificação de pessoa colectiva n.º 504109472; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 29/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5238 euros, redenominação de 1 050 000$, com aumen-

to de 0,63 euros, por incorporação de reservas legais, distribuídas na
proporção das quotas.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5238 euros e corresponde à soma de três quotas iguais no valor
de 1746 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102796

TELEMATOS � ELECTRODOMÉSTICOS
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1312/
960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503565725; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 33/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, redenominação de 1 002 410$, após aumen-

to de 2410$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em par-
tes iguais.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

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 de 2500 euros, uma de cada um dos sócios José Antó-
nio Faustino de Matos e Maria Isabel Vital Pinheiro de Matos.

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

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102794

GERARFRIO � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTO
DE REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1150/
930210; identificação de pessoa colectiva n.º 502959630; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 28/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º e 3.º
Capital: 25 000 euros, redenominação de 5 012 050$, após aumen-

to de 4 212 050$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios,
sendo 3 369 640$ e 842 410$, respectivamente.

Os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas e tem a
firma GERARFRIO � Sociedade de Equipamento de
Refrigeração, L.da, e vai ter a sua sede no Parque Industrial de Abran-
tes, lote 9, freguesia de Alferrarede, concelho de Abrantes.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens e valores constantes da escrita social, é de valor nominal de
25 000 euros dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
20 000 euros pertencente ao sócio Paulo Jorge Ramos Salgueiro e
uma do valor nominal de 5000 euros pertencendo à sócia Filomena
Maria Gaspar Nunes Salgueiro.

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

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102792

BATIMÉTRICA � CONSULTORES TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1398/
970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503845400; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 25/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, redenominação de 1 002 410$, após aumen-

to de 602 410$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em
partes iguais.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

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

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

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102790

CLÍNICA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1126/
921109; identificação de pessoa colectiva n.º 502879904; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 22/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, redenominação de 1 002 410$, após aumen-

to de 2410$ realizado em dinheiro e subscrito pelo sócio, na pro-
porção das quotas.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
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2500 euros cada e pertencem ambas ao único sócio, Francisco Ma-
nuel de Oliveira Godinho.

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

<t>17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 1000102782

RESIDENCIAL PÔR DO SOL � DE ÂNGELO RIBEIRO
LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1141/
930127; identificação de pessoa colectiva n.º 502934476; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 18/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, redenominação de 1 002 410$, após aumen-

to de 602 410$ por incorporação de reservas livres, distribuídas na
proporção das quotas.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das cinco seguintes quotas: uma de
1750 euros pertencente ao sócio Ângelo Ribeiro Lopes, uma de
1750 euros pertencente à sócia Maria da Conceição Fernandes dos
Santos Lopes, uma de 500 euros pertencente à sócia Teresa Maria
Fernandes Lopes, uma de 500 euros pertencente ao sócio António
Manuel Santos Lopes e uma de 500 euros pertencente à sócia San-
dra Cristina Fernandes Lopes.

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

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102779

VICTOR MARTINS � REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1316/
960119; identificação de pessoa colectiva n.º 503565776; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 17/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, redenominação de 1 002 410$, após aumen-

to de 2410$ realizado em dinheiro e subscrito em partes iguais pelos
sócios.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um dos
sócios.

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

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102778

 ABRANTEL � SOCIEDADE HOTELEIRA E SIMILARES
ABRANTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 675/
850122; identificação de pessoa colectiva n.º 501489673; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 1/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, redenominação de 1 002 410$, após aumen-

to de 502 410$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em
partes iguais.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e nos valores restantes da escrita social e
corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102776

SOCIEDADE AGRÍCOLA LUÍS BAIRRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 818/
881017; identificação de pessoa colectiva n.º 502049189; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 14/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, redenominação de 1 002 410$, após aumen-

to de 602 410$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na
proporção das quotas.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e é
formado por seis quotas, sendo uma de 2250 euros pertencente ao
sócio Luís Fernando de Almeida Velho Bairrão, outra de 750 euros
pertencente à sócia Isabel Maria Pires Barreira Antunes Bairrão, outra
de 500 euros pertencente à sócia Margarida Maria Barreira Antunes
Velho Bairrão Falcão de Carvalho, outra de 500 euros pertencente
ao sócio Bernardo Manuel Barreira Antunes Velho Bairrão, outra de
500 euros pertencente ao sócio Luís Filipe Barreira Antunes Bairrão
e outra de 500 euros pertencente à sócia Isabel Maria Barreira An-
tunes Velho Bairrão.

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

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102772

ABRANLÁCTEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 755/
871210; identificação de pessoa colectiva n.º 501906134; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 13/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000 euros, redenominação de 1 002 410$, após aumen-

to de 502 410$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios em
partes iguais.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo uma de 2500 euros perten-
cente ao sócio Luís Martins da Silva e outra de 2500 euros perten-
cente à sócia Maria da Conceição Eugénio Fernandes Silva.

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

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102770
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CHURRASQUEIRA O BACALHOEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1524/
980807; identificação de pessoa colectiva n.º 504219928; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 12/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, redenominação de 1 002 410$, após aumen-

to de 2410$ realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios na pro-
porção das quotas.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e cor-
responde à soma de quatro quotas, sendo uma de 2250 euros perten-
cente ao sócio Eduardo Manuel Vieira Seco, outra de 2250 euros
pertencente ao sócio Alfredo de Oliveira Seco, outra de 250 euros
pertencente à sócia Maria Fernanda Barreiros Bispo e outra de 250 eu-
ros pertencente à sócia Maria Manuela Martinho Pires Seco.

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

13 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102767

ESPERANÇA NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 977/
901010; identificação de pessoa colectiva n.º 502431849; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 37/011226.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros, redenominação de 1 002 410$, após aumen-

to de 602 410$ realizado em dinheiro e subscrito em partes iguais
pelos sócios.

O qual passa a ter a seguinte redacção:

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 de 2500 euros, uma de cada um dos sócios António
Florindo Duarte Lopes e Esperança Maria da Conceição Nascimen-
to Duarte Lopes.

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

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Gonçal-
ves Pereira Gentil Ferreira. 1000102766

BENAVENTE

TRÊS MIL E VINTE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1146/
010312; identificação de pessoa colectiva n.º 504606018; números
e datas das apresentações: 4/070601 e 1 e 8/020507.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 4/070601.
Facto: alteração parcial do contrato de sociedade.
Termos da alteração: artigo 1.º

1.º

A sociedade adopta a firma Três Mil e Vinte � Sociedade
Imobiliária, L.da, tem a sede em TR/NV Rua de Padre Cruz, lote 12,
Porto Alto, Samora Correia, Benavente.

2 � Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 1/020507.

Facto: cessação das funções de gerência de Luís Manuel Henriques
Lopes, em 5 de Abril de 2002, por renúncia.

3 � Inscrição n.º 6 � Apresentação n.º 8/020507.

Facto: nomeado gerente José Alexandre Gomes Pedro, casado, TR/
NV Rua de Padre Cruz, lote 12, Porto Alto, Samora Correia, Bena-
vente.

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

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000102821

TRANSECLIPSE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1123/
010103; identificação de pessoa colectiva n.º 505176904; números
e data das apresentações: 6 e 5/020506.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 6/020506.
Facto: cessação das funções de gerência de Liliana Teresa Guerra

Inês, em 11 de Abril de 2002, por renúncia.
2 � Inscrição n.º 5 � Apresentação n.º 5/020506.
Facto: alteração parcial de pacto.
Termos da alteração: artigo 6.º

6.º

A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não con-
forme for deliberado em assembleia geral, incumbe aos dois sócios,
já nomeados gerentes, devendo um deles ter a indispensável capaci-
dade profissional.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos as seus actos
e contratos é necessária a intervenção e assinaturas de dois geren-
tes, sendo sempre obrigatória a da gerente Perpétua Rita Nogueira
César Inácio.

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

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000102818

LAURYPLANTAS � PRODUÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO
DE PLANTAS E FLORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1278/
020315; número e data da apresentação: 1/020315.

Certifico que Carla Alexandra Campos Leal, natural de Caldas da
Rainha, freguesia de Nossa Senhora do Pópulo, concelho das Caldas
da Rainha, solteira, maior, portadora do bilhete de identidade
n.º 11143698, emitido em 5 de Novembro de 1998 pelo Arquivo de
Identificação de Lisboa, contribuinte fiscal com o n.º 165865040,
residente na Estrada das Fontainhas, lote 128, apart. 163, Porto Alto,
Samora Correia, constitui uma sociedade por quotas unipessoal, nos
seguintes termos:

1.º

Firma

A sociedade por quotas unipessoal terá como firma
LAURYPLANTAS � Produção de Comercialização de Plantas e
Flores, Unipessoal, L.da

2.º

Sede

A Lauryplantas, Unipessoal, L.da, terá a sua sede na Estrada Na-
cional n.º 118, km 31,2, apartado 163, Porto Alto, em Samora
Correia, concelho de Benavente, ou outro que a sociedade vier a
designar nos termos legais, podendo abrir delegações, sucursais, fili-
ais, em qualquer concelho em território nacional ou estrangeiro.

3.º

Objecto social

A Lauryplantas, Unipessoal, L.da, tem como objecto social a pro-
dução e comercialização de flores, a produção de hortícolas, manu-
factura de artesanato, comercialização e produção de plantas e de
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produtos para floristas. Agro-pecuária, nomeadamente de novilhos
e avestruzes.

4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e per-
tence na totalidade ao único sócio, Carla Alexandra Campos Leal,
nos termos legais.

5.º

Gerência

1 � A gerência é exercida conjuntamente pelo único sócio, Carla
Alexandra Campos Leal, e por Porfírio Gaspar Baptista Leal que o
primeiro desde já nomeia gerente.

2 � O gerente nomeado exerce as competências previstas na lei,
no estrito cumprimento do objecto social identificado na cláusula 3.ª,
podendo a referida gerência ser ou não remunerada.

3 � O sócio único exerce as competências das assembleias gerais
dos restantes tipos sociais, podendo, designadamente, nomear ou-
tros gerentes, nos termos legais.

4 � As decisões do sócio único de natureza igual às deliberações
da assembleia geral devem ser registadas em acta por ele assinada.

6.º

Forma de obrigar a sociedade

A Lauryplantas, Unipessoal, L.da, obriga-se com duas assinaturas,
sendo que uma delas é obrigatoriamente a do sócio único, Carla
Alexandra Campos Leal, e a outra a de um gerente.

7.º

Contrato do sócio com a sociedade unipessoal

1 � O sócio único pode celebrar negócios jurídicos com a
Lauryplantas, Unipessoal, L.da, devendo esses negócios prosseguir o
objecto social enunciado na cláusula 3.ª

2 � Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade obe-
decem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

3 � Os documentos de que constam os negócios jurídicos cele-
brados pelo sócio único e a sociedade devem ser patenteados con-
juntamente com o relatório de gestão e os documentos de prestação
de contas, podendo qualquer interessado, a todo o tempo, consultá-
-los na sede da sociedade, nos termos legais.

4 � A violação do disposto nos números anteriores implica a
nulidade dos negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ilimitada-
mente o sócio.

8.º

Disposições subsidiárias

A tudo o que não estiver especialmente regulado neste contrato
aplicam-se as normas do Código das Sociedades Comerciais relativas
às sociedades por quotas, salvo as que pressupõem a pluralidade de
sócios, bem como a demais legislação aplicável.

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

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000102815

COMPANHIA DAS LEZÍRIAS, CL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 116/
020779; identificação de pessoa colectiva n.º 500068054; número e
data da apresentação: 20/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2001.

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

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000102805

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
PROGRESSO DE BENAVENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 103/
780817; identificação de pessoa colectiva n.º 500782571; número e
data da apresentação: DC 2/020513.

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

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

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000102803

CARTAXO

CERVEJARIA SANTO ANTÓNIO,
DE ANTÓNIO OURO E GRACIETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 780/
890725; identificação de pessoa colectiva n.º 502214864; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 3/20020104.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Causa: acordo de ambos os sócios.
Data da deliberação: 28 de Dezembro de 2001.

17 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000101850

BALANCEURO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1635/
20020109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020109.

Certifico que Maria Isabel Tavares Gonçalves Martins Valério,
viúva, Rua Luís de Camões 12, 3.º, direito, Cartaxo, e João Paulo
Fortes Alves, casado com Sónia Maria da Silva Ribeiro na comu-
nhão de adquiridos, Rua do Capitão Salgueiro Maia, 20, 1.º, esquer-
do, Cartaxo, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BALANCEURO � Prestação de Ser-
viços de Contabilidade, Auditoria e Consultadoria, L.da, e tem sede
na Rua Nova do Soares, 14, rés-do-chão, frente, na freguesia e con-
celho do Cartaxo.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar, instalar, transferir ou encerrar sucursais, agências, dele-
gações ou outras formas de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto contabilidade, fiscalidade, análise
financeira, gestão e tratamento de documentação empresarial, ges-
tão de empresas, elaboração, implementação e gestão de projectos
de investimento, consultadoria, auditoria e todas as actividades co-
nexas ou complementares às anteriores, compra e venda de materi-
al de escritório.

§ único. A sociedade pode adquirir participações em sociedades
com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros dividido em duas quotas iguais de 5000 euros perten-
centes, cada uma, aos sócios João Paulo Fortes Alves e Maria Isabel
Tavares Gonçalves Martins Valério.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pelo gerente ou gerentes elei-
tos em assembleia geral, sócios ou não, com dispensa de caução e
com ou sem remuneração conforme a mesma deliberar.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios João Paulo Fortes
Alves e Maria Isabel Tavares Gonçalves Martins Valério.

§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ 3.º Em caso algum a gerência poderá vincular a sociedade em

actos estranhos ao objecto e negócios sociais, designadamente, en-
tre outros, em letras de favor, garantias e fianças.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, das quotas carece do consentimento da
sociedade, devendo este ser prestado por deliberação aprovada com
os votos favoráveis de, pelo menos, 75% do capital social.

§ 1.º Os sócios gozam do direito de preferência na aquisição das
quotas que se pretender alienar.

§ 2.º Caso vários sócios concorram no exercício de preferência, a
quota em causa será dividida, cabendo a cada sócio uma parte pro-
porcional à respectiva quota, sem prejuízo do disposto na lei a res-
peito do valor mínimo das quotas.

§ 3.º O sócio que queira ceder a sua quota a terceiros deverá co-
municar tal intenção aos sócios e à sociedade, indicando o preço e
as condições de pagamento, por carta registada com aviso de recep-
ção.

§ 4.º O exercício do direito de preferência tem que ser comunica-
do ao sócio cedente, por meio de carta registada com aviso de re-
cepção, no prazo máximo de 30 dias após a data da comunicação
prevista no número anterior.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou adquirir a quota ou as quo-
tas de cada um dos sócios, desde que totalmente liberadas, sempre
que venha a verificar-se algum dos factos a seguir mencionados:

a) Dissolução, falência ou insolvência dos sócios titulares;
b) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro facto sujeito

a procedimento judicial, administrativo, executivo e estiver para se
proceder ou se tiver já procedido à arrematação ou venda judicial,
desde que essa diligência se mantenha por período não inferior a
30 dias, a contar da notificação à sociedade;

c) Infracção por qualquer dos sócios das disposições do pacto so-
cial;

d) Por acordo.
2 � O preço da amortização será correspondente ao valor nomi-

nal da quota, acrescido da parte proporcional das reservas existentes
no último balanço aprovado antes do evento que deu lugar à amortiza-
ção, e será acrescido ou deduzido dos saldos credores ou devedores
de qualquer conta do sócio.

3 � O pagamento do preço de amortização será fraccionado em
seis prestações, a efectuar dentro de 12 meses, após a fixação defi-
nitiva da contrapartida.

ARTIGO 7.º

No caso de interdição ou falecimento de qualquer dos sócios, a
sociedade continuará com os sócios capazes ou sobrevivos e com o
legal representante do interdito ou os herdeiros do falecido, deven-
do estes nomear, de entre si, quem os represente perante a socie-
dade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

20 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000101851

LUSISCA � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES
E ACESSÓRIOS LUSITÂNIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1633/
20020104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020104.

Certifico que Maria Manuela Jarego de Freitas, solteira, maior,
residente na Rua de Stael Machado, 71, Cartaxo, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LUSISCA � Sociedade de Confecções
e Acessórios Lusitânia, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da República, 20, na freguesia
e concelho do Cartaxo.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente à sócia Maria Manuela Jarego de Freitas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à só-
cia, desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-

pectivas procurações.
ARTIGO 6.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto da
mesma.

17 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000101852

LAVANDARIA FLOR MODERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 807/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502344520; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 8/20020108.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital social para euros.

A elevação do capital social para 1 002 410$ foi realizada em
numerário, no valor de 602 410$, subscrito em partes iguais por
ambos os sócios, para reforço das suas quotas.

Foi alterado o artigo 3.º do contrato social, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros formado por duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís
António Marques Silvério e Maria de Lurdes Pina Domingues Silvério.

O texto do contrato social, com redacção actualizada, ficou de-
positado na pasta da sociedade.

19 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000101854

ISOLAGO � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1638/
20020111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020111.

Certifico que João da Costa Barros e mulher, Ana Maria Casais de
Almeida e Costa Barros, casados na comunhão de adquiridos, João
Rodrigo Casais da Costa Barros, solteiro, maior, Frederica Susana
Casais da Costa Barros, solteira, maior, todos residentes na Rua do
Prof. Simões Raposo, 101, 4.º, esquerdo, Telheiras, Lisboa, e JOCUS
� Indústria de Plásticos, S. A., com sede nos Casais da Lagoa, Avei-
ras de Baixo, Azambuja, representada por João da Costa Barros,
constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ISOLAGO � Indústria de
Plásticos, S. A., com sede em Casal dos Eucaliptos, freguesia de
Pontével, Cartaxo.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade é a transformação de matérias plás-
ticas em produtos.
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ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir e alienar livremente participações no
capital social de outras sociedades, ainda que reguladas por leis espe-
ciais, ou em consórcios, agrupamentos complementares de empre-
sas e em associação em participação, ainda que o objectivo de uma
e outras não apresente nenhuma relação directa ou indirecta com o
seu próprio objecto social.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
500 000 euros representado por 100 000 acções ao portador, com
o valor nominal de 5 euros cada.

1 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
100, 1000 e 5000 acções.

2 � O capital social encontra-se assim dividido:
João da Costa Barros � 374 775 euros;
Ana Maria Casais de Almeida e Costa Barros � 124 925 euros;
Frederica Susana Casais da Costa Barros � 100 euros;
João Rodrigo Casais da Costa Barros � 100 euros;
Jocus � Indústria de Plásticos, S. A. � 100 euros.
3 � Os títulos serão assinados por dois administradores, sendo

obrigatória a do seu presidente.
4 � As acções podem ser convertidas em acções nominativas.

ARTIGO 5.º

e) A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos quadrienalmente, podendo ser reeleitos.

f) Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira convo-
cação é necessário que esteja presentes, pelo menos, 50% do capital
social, salvo se a lei exigir percentagem superior.

g) Têm direito a voto os accionistas com mais de 1000 acções.
h) A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 6.º

d) A sociedade adopta a estrutura orgânica do conselho de admi-
nistração e fiscal único.

e) Os membros do conselho de administração e fiscal único são
designados por eleição em assembleia geral pelo período de quatro
anos.

f) É permitida a reeleição por uma ou mais vezes, mantendo-se
em funções até à eleição dos seus sucessores, independentemente do
prazo por que tiverem sido designados.

ARTIGO 7.º

a) A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três ou cinco membros eleitos em
assembleia geral, a qual designa ainda o presidente.

b) A sociedade fica vinculada pela vontade expressa de um ad-
ministrador desde que presidente, ou dois administradores. Quan-
do formada com cinco membros será vinculada pelo presidente e
também por dois administradores, desde que inclua o vice-
-presidente.

e) Nos actos de mero expediente será suficiente a assinatura de
um só administrador para tal autorizado.

f) Os administradores devem reunir, pelo menos, uma vez semes-
tralmente.

ARTIGO 8.º

A fiscalização dos negócios da sociedade compete a um fiscal único
e um suplente designados pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Os lucros sociais serão aplicados na constituição de reserva legal,
nos termos que a lei o estabelece, e em outras reservas ou dividen-
dos nas percentagens que livremente forem decididas em assembleia
geral.

ARTIGO 10.º

c) A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações das assembleias gerais, sendo liquida-
tários os administradores em exercício.

d) As deliberações das assembleias gerais, respeitantes à altera-
ção, aumento de capital, dissolução, fusão ou liquidação da socie-
dade, só poderão ser tomadas por maioria de três quartos do ca-
pital.

ARTIGO 11.º

Ficam desde já nomeados para o período 2001-2004 os seguintes
membros dos órgãos sociais:

Conselho de administração: presidente, João da Costa Barros; vice-
-presidente, Ana Maria Casais de Almeida e Costa Barros; vogal,
Frederica Susana Casais da Costa Barros.

Fiscal único: Dr. António Vítor de Almeida Campos, revisor ofi-
cial de contas n.º 749, em representação de Jorge Silva Oliveira e
Silva, Vítor Campos & A. Neto, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas n.º 92; suplente, Dr. Jorge Manuel Teixeira da Silva, revisor
oficial de contas n.º 637.

27 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000101856

FRANCISCO BRUNO, TRABALHOS DE ELECTRICIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 1637/
20020111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020109.

Certifico que Francisco António Falua Bruno, casado com Carla
Manuela da Silva Carvalho Bruno na comunhão de adquiridos, Rua
do Bairro Novo, 20, Vale de Santarém, Santarém, constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Francisco Bruno, Trabalhos de
Electricidade, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Nova do Soares, 9, rés-
-do-chão, na freguesia e concelho do Cartaxo.

§ único. Por simples decisão da gerência poderá a sede social ser
mudada para qualquer zona do concelho ou concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar agências, filiais ou sucursais e outras formas
de representação em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto instalações eléctricas, sua reparação
e comercialização do respectivo material.

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.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente.

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

3 � A gerência da sociedade poderá ser desempenhada por pesso-
as estranhas à sociedade que venham a ser designadas pelo 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 parte ou a totali-
dade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e ins-
talação da sede social e adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumin-
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do a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse perío-
do, logo que definitivamente matriculada.

24 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000101861

GECOLIX � GABINETE DE ESTUDOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 330/
771024; identificação de pessoa colectiva n.º 500688150; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20020605.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede social para a
Estrada Nacional n.º 3, Casal Prioste, freguesia e concelho do Car-
taxo.

5 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Luís Mendes.
1000101863

RIO MAIOR

AMÍLCAR NOGUEIRA � TRANSPORTADORA, L.DA

Sede: Fonte da Lagoa, Pavilhão 4, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 915/
970515; identificação de pessoa colectiva n.º 503883360; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 6/020603.

Certifico que, por escritura de 13 de Novembro de 2001, no
9.º Cartório de Lisboa, foi aumentado o capital social da sociedade
em epígrafe, de 9975,96 euros para 10 000 euros, após o reforço de
24,04 euros, subscrito em dinheiro pelos sócios Amílcar José da
Piedade Nogueira com 23,56 euros e Maria Henriqueta do Rosário
da Piedade com 0,48 euros e, em consequência, foi alterado o res-
pectivo contrato social quanto ao artigo 3.º, que ficou com a se-
guinte redacção :

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 9800 euros pertencente ao sócio Amílcar José da Pieda-
de Nogueira e uma do valor nominal de 200 euros pertencente à sócia
Maria Henriqueta do Rosário Piedade.

Depositado o texto completo do contrato social na sua redacção
actualizada.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103198

JOAQUIM FRAZÃO � DRENAGENS, L.DA

Sede: Rua de Santa Ana, 10, Alcobertas, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1302/
020604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020604.

Certifico que entre Joaquim Frazão dos Santos e mulher, Maria
Manuela Filipe Santos Frazão, casados no regime da comunhão de
adquiridos, residentes na Rua de Santa Ana, 10, Alcobertas, Rio
Maior, foi constituída uma sociedade comercial por quotas com a
denominação em epígrafe, que se há-de reger pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Frazão � Drenagens, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Santa Ana, 10, na freguesia de Alcobertas,
concelho de Rio Maior.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da ge-
rência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto terraplenagens, escavações e drena-
gens. Construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 5000 euros, pertencentes cada uma a cada um dos
sócios Joaquim Frazão dos Santos e Maria Manuela Filipe Santos
Frazão.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nome-
ados gerentes ambos os sócios.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abo-
nações, letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhan-
tes.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos fica sujeita ao direito
de preferência da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios não
cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar ou adquirir a quota de qualquer só-
cio nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por arresto, arrolamento, penhora, apreensão ou venda judici-

al da quota;
d) Por falecimento do sócio titular se os herdeiros, no prazo de

30 dias após o falecimento, não nomearem o seu representante na
sociedade;

e) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, im-
pedir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o contrato
social.

§ único. A amortização deverá ser deliberada no prazo máximo
de 90 dias a contar da data em que a gerência tiver conhecimento
do facto que a justifique.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, sendo deliberado em assembleia geral quais as condições,
nomeadamente juro e prazo de reembolso.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, nos termos a estabelecer em assembleia geral, até ao décuplo do
actual capital social.

Mais declararam os outorgantes que, na qualidade de únicos sócios
da referida sociedade e sob sua inteira responsabilidade, declararam
já ter sido depositada ontem a quantia respeitante à totalidade do
capital social, na Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL,
através do balcão de Alcobertas da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
do Ribatejo Centro, CRL, e que, na mesma qualidade, autorizam desde
já os gerentes a procederem ao levantamento do mesmo capital social
para fazer face às despesas de constituição, registo e instalação da
sociedade, bem como às despesas de aquisição de equipamento ne-
cessário à prossecução do objecto social.

Conferida. Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103195

G. COSTA, L.DA

Sede: Rua das Flores, 16, Asseiceira, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1303/
020606; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020606.

Certifico que entre Gregório Manuel Catarino Costa e mulher,
Maria de Lurdes do Casal Marcelino Costa, casados no regime da
comunhão de adquiridos, residentes em Asseiceira, Rio Maior, foi
constituída uma sociedade comercial por quotas com a denominação
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em epígrafe, que se há-de reger pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma G. Costa, L.da, e tem a sua sede na
Rua das Flores, 16, freguesia de Asseiceira, concelho de Rio Maior.

§ único. A sociedade poderá, mediante deliberação da gerência,
deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de alimentos
para animais, farinhas e cereais. Produção e comercialização de gado
suíno, ovino e caprino.

ARTIGO 3.º

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

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 100 000 euros, nos termos acordados
em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade pertence a ambos
os sócios desde já nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, nomeadamente na compra e venda de veículos automó-
veis de e para a sociedade, é suficiente a assinatura de um dos geren-
tes.

§ 2.º É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor ou em actos e documentos estranhos ao
objecto social.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; a não sócios depende do
consentimento da sociedade, que terá o direito de preferência em
primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não cedentes em se-
gundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Se, em execução social, fiscal ou administrativa for ordenada a

venda da quota;
c) Por falência ou insolvência do titular da quota, judicialmente

decretada e não suspensa;
d) Se o titular da quota não cumprir pontualmente as obrigações

impostas pelo contrato social e as da lei.
§ único. Salvo no caso da alínea a), o preço da amortização a

pagar, mediante recibo ou por consignação na Caixa Geral de Depó-
sitos, será o valor nominal da quota.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios com aviso de recepção, com a antecedência mínima
de 15 dias, salvo se outras formalidades forem impostas por lei.

Mais declararam os outorgantes:
1 � Que, na qualidade de únicos sócios, autorizam desde já os

gerentes a procederem ao levantamento do capital social para fazer
face às despesas de constituição, registo e instalação da sociedade,
bem como às despesas de aquisição de equipamento necessário à
prossecução do objecto social.

2 � A sociedade poderá iniciar imediatamente a actividade, para
o que a gerência fica correspondentemente autorizada a praticar
quaisquer actos e negócios no âmbito do respectivo objecto e todos
aqueles que se traduzam na aquisição de qualquer bem móvel ou imó-
vel ou estabelecimentos comerciais e industriais para a sociedade,
sem necessidade de prévia deliberação da assembleia geral.

Conferida. Está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103193

FRUTO MAIOR, ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES
HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 927/
970625; identificação de pessoa colectiva n.º 504079905.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103191

PRECORIL � PREDIAL CONSTRUTORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 396/
851219; identificação de pessoa colectiva n.º 501596372.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103189

FRIGUS � CENTRO � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 491/
890301; identificação de pessoa colectiva n.º 503323608.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103187

JOÃO TEODORO MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 491/
890301; identificação de pessoa colectiva n.º 502114908.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103185

ZOOTECH � NUTRIÇÃO ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 982/
980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504213253.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103183

EUROBATATA SUL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 874/
960828; identificação de pessoa colectiva n.º 503703117.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103181

APBRITO � SERVIÇOS DE APOIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 940/
971015; identificação de pessoa colectiva n.º 503988413.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103179
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AGROVIVO � COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
E FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 584/
910313; identificação de pessoa colectiva n.º 502516828.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103177

PEDROBRAZ � IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1032/
990517; identificação de pessoa colectiva n.º 504667360.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103175

MANUEL ARMANDO DA FONSECA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 578/
910201; identificação de pessoa colectiva n.º 502492481.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103173

PRÓ BONO � COMÉRCIO DE CALÇADO E VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1200/
010717; identificação de pessoa colectiva n.º 505620375.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103170

COR MAIOR � TINTAS, EQUIPAMENTOS
E ACESSÓRIOS DE PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1052/
990820; identificação de pessoa colectiva n.º 504612409.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103168

TRINDADE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 643/
920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502750359.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103166

PROPOR � EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS
E DE PECUÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 649/
920615; identificação de pessoa colectiva n.º 502786361.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103164

TRIPINTURAS DE JOSÉ ROMÃO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 658/
920820; identificação de pessoa colectiva n.º 502824700.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

4 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103163

CERÂMICA FERREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 77/
670408; identificação de pessoa colectiva n.º 500061734.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103161

M. S. N. � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1018/
990308; identificação de pessoa colectiva n.º 504490877.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103159

AUTO CAR RIO � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 827/
951122; identificação de pessoa colectiva n.º 503535311.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103157

O POLÍCIA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1123/
001124; identificação de pessoa colectiva n.º 505223074.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103155

MAIORCONSTRÓI � CONSTRUÇÃO
E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 111;
identificação de pessoa colectiva n.º 504724457.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103154

ÁLVARO DA CONCEIÇÃO FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 470/
880729; identificação de pessoa colectiva n.º 502014466.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001 da sociedade em epígrafe.

26 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103152

O POLÍCIA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Avenida de Portugal, sem número, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1123/
001124; identificação de pessoa colectiva n.º 505223074; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/020507.

Certifico que por escritura de 7 de Maio de 2002 no Cartório
Notarial CFE de Coimbra foi alterado o respectivo contrato social
da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 2.º, o qual ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de materiais de cons-
trução; construção civil, compra, venda e troca de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.

Depositado o texto completo do contrato na sua redacção actu-
alizada.

Conferida. Está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103464

MARIANELA COLAÇO � GESTÃO E CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro de José Violante, 1.º, esquerdo, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula
n.º 1301/020604; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/040602.

Certifico que Marianela Gomes Pereira Colaço, casada com An-
tónio João Germano Colaço no regime da comunhão de adquiridos,
residente no Bairro de José Violante , 1.º, esquerdo, Rio Maior, cons-
titui uma sociedade comercial por quotas unipessoal, que se regerá
pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Marianela Colaço � Gestão e Conta-
bilidade, Unipessoal, L.da, com sede no Bairro de José Violante, 1.º,
esquerdo, na cidade, freguesia e concelho de Rio Maior.

§ único. Mediante simples deliberação da gerência a sede social
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a gestão, fiscalidade e conta-
bilidade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, correspondente a uma única quota de igual valor
nominal, pertencente à única sócia Marianela Gomes Pereira Co-
laço.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade e a sua representação,
em juízo e fora dele, quer activa, quer passiva, compete à gerência,
ficando desde já nomeada gerente a única sócia.

§ 1.º Poderá a única sócia designar outro ou outros gerentes re-
munerados ou não de entre estranhos à sociedade.

§ 2.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ 3.º A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores.
§ 4.º Fica expressamente proibido ao gerente vincular a sociedade

em quaisquer negócios e contratos alheios aos negócios sociais, de-
signadamente em fianças, abonações, letras de favor e outros seme-
lhantes.

ARTIGO 5.º

Fica desde já a sócia única autorizada a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, desde que os mesmos 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
complementares e ou empresas não coincida totalmente ou parcial-
mente com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Poderá a sócia única modificar esta sociedade unipessoal em so-
ciedade por quotas plural através de divisão e cessão de quota ou de
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 8.º

A sócia única declara sob sua responsabilidade que o depósito do
capital social se encontra assegurado.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do depósito das entradas para pagar as despesas de constituição da
sociedade e outras necessárias à prossecução e praticar quaisquer
negócios em nome da sociedade.

Declarou ainda a outorgante que não é sócia de qualquer outra
sociedade unipessoal.

Conferida. Está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103200

PAIXÃO CARREIRA, MINI-MERCADO, L.DA

Sede: Rua de D. Afonso Henriques, 163, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1300/
020527; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020527.

Certifico que entre Ana Maria Paixão Carreira Santos, casada com
Paulo Fernando Avelino Santos Carreira no regime da comunhão de
adquiridos, residente na Avenida de Portugal, sem número de polí-
cia, Rio Maior, Orlando Manuel Paixão Carreira Martins, casado com
Ana Margarida Ribeiro Martins Carreira em comunhão geral, resi-
dente na Rua da Juventude, 11; 2.º, frente, Alverca, Alverca do Ri-
batejo, Vila Franca de Xira, e Carla Maria Paixão Carreira Bernar-
des, casada com João Carlos Parrolas Bernardes Carreira em
comunhão geral, residente na Travessa do Moinho, Vivenda Cabeço
do Moinho, Quintas, Rio Maior, foi constituída uma sociedade co-
mercial por quotas com a denominação em epígrafe, que se há-de
reger pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paixão Carreira, Mini-Mercado, L.da,
e tem a sua sede na Rua de D. Afonso Henriques, 163, na cidade,
freguesia e concelho de Rio Maior.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da ge-
rência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para outro
concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação social no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos alimentares,
de higiene e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5001 euros e corresponde à soma de três quotas iguais no valor
nominal cada uma de 1667 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade ficam a cargo dos
três sócios, desde já nomeados gerentes, com dispensa de caução e
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com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

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

Mais declararam os outorgantes que, na qualidade de únicos só-
cios, autorizam desde já a gerência a proceder ao levantamento do
capital social para fazer face às despesas de constituição, registo e
instalação da sociedade, bem como às despesas de aquisição de equi-
pamento necessário à prossecução do objecto social.

Conferida. Está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103201

JOSÉ MARÇAL & FILHOS � COMÉRCIO
E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 114, Senhora da Luz, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1298/
020521; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020521.

Certifico que entre José Marçal Ribeiro e mulher, Maria Fernanda
Martins Ribeiro Marçal no regime da comunhão de adquiridos, Tâ-
mara Ribeiro Marçal; Mariana Ribeiro Marçal e João José Ribeiro
Marçal, todos menores, e residentes na Estrada Nacional n.º 114,
Senhora da Luz, Rio Maior, foi constituída uma sociedade comercial
por quotas com a denominação em epígrafe, que se há-de reger pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Marçal & Filhos, Comércio e
Reparação de Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacio-
nal n.º 114, lugar de Senhora da Luz, freguesia e concelho de Rio
Maior.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da ge-
rência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para outro
concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação social no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de veícu-
los automóveis, ligeiros e pesados. Comércio de veículos automó-
veis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 20 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas:

Uma quota no valor nominal de 7000 euros pertencente ao sócio
José Marçal Ribeiro;

Uma quota no valor nominal de 7000 euros pertencente à sócia
Maria Fernanda Martins Ribeiro Marçal; e

Três quotas iguais no valor nominal de 2000 euros pertencentes,
respectivamente, uma a cada um dos sócios Tâmara Ribeiro Marçal,
Mariana Ribeiro Marçal e João José Ribeiro Marçal.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem re-
muneração conforme for deliberado em assembleia geral, pertencem
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nome-
ados gerentes os sócios José Marçal Ribeiro e Maria Fernanda Mar-
tins Ribeiro Marçal.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a assinatu-
ra de um gerente.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abo-
nações, letras de favor, fianças e outras responsabilidades seme-
lhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos fica sujeita ao direito
de preferência da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios não
cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por arresto, arrolamento, penhora, apreensão ou venda judici-

al da quota;
d) Por falecimento do sócio titular, se os herdeiros no prazo de

30 dias após o falecimento não nomearem o seu representante na
sociedade;

e) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, im-
pedir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o contrato
social.

§ único. A amortização deverá ser deliberada no prazo máximo
de 90 dias a contar da data em que a gerência tiver conhecimento
do facto que a justifique.

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.

Mais declararam os outorgantes que, nas respectivas qualidades em
que outorgam, autorizam desde já os gerentes a proceder ao levan-
tamento do capital social para fazer face às despesas de constitui-
ção, registo e instalação da sociedade, bem como às despesas de
aquisição de equipamento necessário à prossecução do objecto social.

Conferida. Está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103202

C. R. C. � CISTERNAS E CARROÇARIAS, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 380, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 978/
980710; identificação de pessoa colectiva n.º 504213210; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 7/020507.

Certifico que pela acta n.º 8 de 21 de Dezembro de 2001 foi au-
mentado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe,
de 400 000$ para 1 002 410$, após o reforço de 602 410$ por in-
corporação de reservas livres na proporção das respectivas quotas e,
em consequência, foi alterado o respectivo contrato social quanto
ao artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas dos sócios, que
são as seguintes:

Uma quota do valor nominal de 3000 euros pertencente ao sócio
Francisco Arnaldo dos Santos Valente;

Uma quota do valor nominal de 2000 euros pertencente ao sócio
António Luís Vieira André Dias.

§ único. A sociedade poderá, em qualquer momento, adquirir ou
deter livremente participações no capital de outras sociedades com
o objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais ou participar directamente na sua constituição.

Depositado o texto completo do contrato na sua redacção actu-
alizada.

Conferida. Está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103203

FERNANDO M. M. SALGADO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Principal, Quintas, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1278/
020304; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/0203047.
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Certifico que Fernando Manuel Mercúrio Salgado, casado com
Graciete da Silva Barreira Salgado na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua Principal, Quintas, Rio Maior, constitui uma sociedade
comercial por quotas unipessoal, que se regerá pelas cláusulas cons-
tantes dos artigos seguintes:

1.ª

A sociedade adopta a firma Fernando M. M. Salgado,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Principal, no lugar de
Quintas, freguesia e concelho de Rio Maior.

2.ª

A sociedade tem por objecto construção civil e obras públicas;
comércio de materiais de construção; compra, venda e arrendamen-
to de imóveis; exploração de actividades hoteleiras.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio Fernando Manuel Mercúrio Salgado.

4.ª

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
Fernando Manuel Mercúrio Salgado, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 5.º (TRANSITÓRIO)

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do o gerente desde já autorizado, designadamente, a adquirir quais-
quer bens móveis ou imóveis necessários à prossecução dos fins so-
ciais e tomar de arrendamento quaisquer bens móveis, procedendo
ao levantamento de quantias da conta aberta em nome da sociedade,
para liquidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua
actividade, bem como para a liquidação de despesas com a sua cons-
tituição e registo, despesas estas que a sociedade desde já assume.

Conferida. Está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L. Que-
lhas S. C Santos. 1000103204

SETÚBAL
MOITA

TÁXIS MALAGUEIRO & PALITO, L.DA

Sede: Rua de Rogério Paulo, 10, 2.º, direito,
2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1700/
000613; identificação de pessoa colectiva n.º 504898442.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos San-
tos Sousa. 1000103801

J. EMÍLIA & MINA, L.DA

Sede: Rua de Mário Sacramento, lote 16,
2835 Vale da Amoreira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 960/311293;
identificação de pessoa colectiva n.º 503116378.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103797

SIROCO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Sede: Quinta dos Machados, lote 61, Zona Industrial da Moita,
2860-193 Alhos Vedros

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1807/
001219; identificação de pessoa colectiva n.º 505247046.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103784

URBICIME � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Quinta dos Machados, lote 61, 2860-193 Alhos Vedros

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1783/
000928; identificação de pessoa colectiva n.º 503472913.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103780

TERRA SEIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Quinta dos Machados, lote 61, Zona Industrial da Moita,
2860-193 Alhos Vedros

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2086/
020308; identificação de pessoa colectiva n.º 503153621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103775

NORTEAGULHA � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS NÁUTICOS, S. A.

Sede: Quinta dos Machados, lote 61, Zona Industrial da Moita,
2860-193 Alhos Vedros

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1808/
001219; identificação de pessoa colectiva n.º 505248336.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103771

G. O. P. P. � GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
E PARTICULARES, S. A.

Sede: Quinta dos Machados, lote 61, Zona Industrial da Moita,
2860-193 Alhos Vedros

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1520/
981123; identificação de pessoa colectiva n.º 503558796.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103768

PASTELARIA E CONFEITARIA ROSA DE SARON, L.DA

Sede: Bairro Bela Vista, Pinhal da Areia, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1405/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504032828.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Germano dos San-
tos Sousa. 1000103765

CARMO CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 12-A, rés-do-chão, esquerdo,
2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1495/
980820; identificação de pessoa colectiva n.º 504228072.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103762

ANTÓNIO LOPES MOURO, L.DA

Sede: Rua de Pedro Soares, 11, rés-do-chão, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 906/260593;
identificação de pessoa colectiva n.º 503002283.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103761

REIS & MIRA, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 91-A, 2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 889/
930310; identificação de pessoa colectiva n.º 502960540.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103758

PALMOITA � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Chão Duro, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1442/
980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504087606.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103754

VÍTOR AMORIM � AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, Arroteias, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1489/
030899; identificação de pessoa colectiva n.º 504318900.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103749

AGRINALDO MARTINS & DIAMANTINO MIRANDA, L.DA

Sede: Rua dos Fragateiros, 96, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1512/
981020; identificação de pessoa colectiva n.º 504269240.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103747

AUTO TÁXIS PALMINHA & PALMINHA, L.DA

Sede: Rua de Afonso Domingues, 19, rés-do-chão, direito,
2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1846/
010323; identificação de pessoa colectiva n.º 505338360.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103745

SILJOCA � RESTAURANTES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 11, km 1, Arroteias, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 945/931021;
identificação de pessoa colectiva n.º 503086487.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103743

SERIGRAFIA HORTA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Amizade, 53, 2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1919/
010619; identificação de pessoa colectiva n.º 505568551.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103739

OILTEX � CONFECÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 52, rés-do-chão, direito, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1839/
010319; identificação de pessoa colectiva n.º 502290286.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103735

XISCÓPIA � COMÉRCIO DE MATERIAL
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua de Fernando Pessoa, 77-A/B,
2835-120 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 779/920320;
identificação de pessoa colectiva n.º 502731397.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103727

MODULA QUADRO � QUADROS ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Largo da Igreja, Barra Cheia, 2860-214 Alhos Vedros

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1194/
960108; identificação de pessoa colectiva n.º 503578312.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103717

AEROLIDER � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE MATERIAL AERONÁUTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Francisco Simões, 9, 1.º, esquerdo,
2860 Alhos Vedros

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1798/
001121; identificação de pessoa colectiva n.º 504616420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Joaquina do Carmo
Vinhas Barroso Carvalheira. 1000103715

P. T. E. � ENGENHARIA, TELECOMUNICAÇÕES,
ELECTRICIDADE E CONTROLE, L.DA

Sede: Parque de Empresas, Quatro Marcos, fracção D, Alto da
Malhada, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2106/
020408; identificação de pessoa colectiva n.º 502929146; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 1/240602

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto aos artigos 2.º e 4.º

Capital � 74 819,69 euros.
Sócios e quotas: José Manuel Silva de Sousa � 62 848,54 euros e

Maria Isabel Afonso Cavaleiro Amaro � 11 971,15 euros.
Sede: Parque de Empresas Quatro Marcos, fracção D, Alto da

Malhada, Moita.

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

8 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lu-
cas Bolina. 1000103709

MOITEL HOTELEIRA E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Santos Silva, 55, rés-do-chão, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1152/
950809; identificação de pessoa colectiva n.º 503479977.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 1000103751

AUTO MOITENSE DE MENDES DE CARVALHEIRA
OFICINA DE REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada de Palmela (Bairro Juncalinho), 73, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 207/771020;
identificação de pessoa colectiva n.º 500692370.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 1000103750

FUNERÁRIA CENTRAL DA BAIXA DA BANHEIRA, L.DA

Sede: Rua de Augusto Gil, 35-B 2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2012/
011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505791714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 1000103748

VIEGAS GONÇALVES � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de António Sérgio, 27, 2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1169/
951018; identificação de pessoa colectiva n.º 503518956.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 1000103746

VIEGAS E FILHOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de António Sérgio, 27, 2835 Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1736/
000613; identificação de pessoa colectiva n.º 504997424.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 1000103744

CLÍNICA MÉDICA PRIVADA DE SÃO LOURENÇO, L.DA

Sede: Rua de 8 de Março, 39, 1.º, rés-do-chão,
2835 Vale da Amoreira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1870/
010423; identificação de pessoa colectiva n.º 505373505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 1000103742

MANUEL AMÂNDIO & MARQUES, L.DA

Sede: Rua de Liége, 54, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 291/801217;
identificação de pessoa colectiva n.º 501121455.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Concei-
ção Marmeleira Migas Monteiro. 1000103738

RAMIRO JOÃO LOPES TRIGUEIRO � RESTAURAÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora da Conceição, 11-A, Baixa da
Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1660/
000124; identificação de pessoa colectiva n.º 504822594; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 2 e 3/250602.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, renunciou à
gerência a ex-sócia Ana da Costa Rodrigues Duarte, em 13 de Mar-
ço de 2002, e foi alterado parcialmente o contrato quanto aos arti-
gos 1.º e 4.º

Firma: Ramiro João Lopes Trigueiro � Restauração, Sociedade
Unipessoal, L.da

Gerência: pertence ao sócio único ou a não sócios, ficando desde
já nomeado gerente o sócio único.

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

Conferida, está conforme.

8 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lu-
cas Bolina. 1000103699

MONTIJO

M. SANCHEZ SALVADOR, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Lisboa, 114, 2.º, esquerdo,
2870 Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2731/
010706; inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; núme-
ros e data das apresentações: 7 e 8/011213.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação de capita e exoneração de gerente.
2 � Apresentação n.º 7/011213.
Redenominação de capital.
O capital é redenominado em euros, passando a ser de 6983,18 eu-

ros.
Alterado o artigo 3.º

3.º

Capital

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 6983,18 eu-
ros dividido em duas quotas iguais de 3491,59 euros, uma de cada um
dos sócios Marina Sanchez Salvador e Margarida Sanchez Salvador.

1 � Apresentação n.º 8/011213 � Averbamento n.º 1.
Exonerada de gerente Marina Sanchez Salvador, por renúncia, em

3 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000091656

SEIXAL

SERENATA DO REIS � RESTAURAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6693/
020328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 110/020328.

Contrato de sociedade

No dia 25 de Março de 2002 no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório, compa-
receu como outorgante José Manuel Reis Inácio, natural da fregue-
sia de Cimbres, concelho de Armamar, divorciado, residente na Rua
de Luís Costa, 3, Vale de Milhaços, freguesia de Corroios, concelho
do Seixal.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 7051842, de 6 de Fevereiro de 2002, passado pelos
SIC em Lisboa.

E pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é o único sócio, e que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Serenata do Reis � Restaura-
ção, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Niza, 31, Alto do
Moinho, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de restauração e
bebidas.

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 único sócio.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração
conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do ge-
rente.

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 que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida, no todo ou em parte, com aquele que a sociedade está
exercendo.

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000102360

COOLTEAM � MONTAGEM E MANUTENÇÃO
DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6694/
020328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 111/020328.

Contrato de sociedade

No dia 12 de Março de 2002 no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.º Nuno Alexandre Rodrigues Aguiar Roque de Abreu, solteiro,
maior, natural da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de
Lisboa, e residente na Avenida do M. F. A., 74, 2.º, direito, Torre
da Marinha, Arrentela, Seixal.

2.º Mário Joaquim Rodrigues Aguiar Roque de Abreu, divorciado,
natural da dita freguesia de São Jorge de Arroios e residente na Rua
do 11 de Março, lote 3, rés-do-chão, Vale Figueira, São João da
Talha.

Verifiquei a identidade do primeiro outorgante por exibição do seu
bilhete de identidade n.º 11824224, de 16 de Maio de 2001, emitido
pelos SIC em Lisboa, e a do segundo outorgante por abonação de
Florival Fernandes de Pinho, casado, residente na Praceta de Diogo
do Couto, 11, 1.º, direito, Laranjeiro, e Reinaldo Patrício Banza
Cardoso, casado, residente na Avenida de Alexandre Herculano, 18,
8.º, esquerdo, Setúbal, cuja identidade verifiquei por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 1158895, de 16 de Ja-
neiro de 1995, e 1244043, de 1 de Março de 1994, emitidos pelos
SIC em Lisboa e Setúbal, respectivamente.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de COOLTEAM � Montagem
e Manutenção de Ar Condicionado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do M. F. A, 74, 2.º,
direito, Torre da Marinha, freguesia de Arrentela, concelho do Sei-
xal.

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 fornecimento, montagem e
manutenção de ar condicionado, portas e sistemas de segurança.
Construção civil, empreitadas e subempreitadas.

ARTIGO 3.º

1 � 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, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

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 não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada 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 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 sociedade 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 seguida,
se defere ao sócio não cedente.

ARTIGO 7.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 � No caso de morte de qualquer dos sócios a sociedade poderá
amortizar a sua quota no todo ou em parte, pelo seu valor nominal,
acrescido da parte proporcional às reservas.

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.

4 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000102354

JOAQUIM & LUÍS SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6713/
020416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020416.

Contrato de sociedade

No dia 10 de Abril de 2002 no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.º Joaquim Fernando da Saúde de Sousa, solteiro, maior, natural
da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, e residente
na Praça do 1.º de Maio, 23, 1.º, Seixal.

2.º Luís Fernando da Saúde de Sousa, solteiro, maior, natural da
dita freguesia de São Jorge de Arroios e residente na mesma morada
do primeiro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 11304329, de 3 de Janei-
ro de 2000, e 11558064, de 3 de Maio de 2000, emitidos pelos SIC
em Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma socie-
dade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Joaquim & Luís Sousa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça do 1.º de Maio, 21 e
21-A, freguesia e concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação em território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de restauração.

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, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar 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 ambos os sócios.

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 em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida
se defere ao sócio não cedente.

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 exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

4 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000102350

360° � ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3864/
960304; identificação de pessoa colectiva n.º 503596809; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 128/020327.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo, em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5001 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 1667 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000102348

SINES

MATOS MACEDO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Zil 2, 1048, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 708/240500;
identificação de pessoa colectiva n.º 504955020; data da apresenta-
ção: 200206217.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 2001, bem como a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2002.

25 de Junho de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de Albu-
querque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000103355

VIANA DO CASTELO

CAMINHA

FERNANDO MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 662/
010103; identificação de pessoa colectiva n.º 505227690; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102417

LUÍS & CARLOS DAMIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 604/
990401; identificação de pessoa colectiva n.º 504362232; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102414

CARLOS DA VEIGA FERNANDES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 601/
990208; identificação de pessoa colectiva n.º 504397125; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102409

DUQUE DE CAMINHA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 459/
941027; identificação de pessoa colectiva n.º 503429635; data da
apresentação: 020626.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102406

TRANSÂNCORA � TRANSPORTES DE DOENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 628/
991202; identificação de pessoa colectiva n.º 504644564; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102403

BARROS & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 394/
910827; identificação de pessoa colectiva n.º 502623195; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102400

M. A. S. C., CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 606/
990428; identificação de pessoa colectiva n.º 504562851; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102397

NÓBILE � PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 465/
950117; identificação de pessoa colectiva n.º 503417700; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102394

ANCORDENTE � MATERIAL DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 428/
930602; identificação de pessoa colectiva n.º 503084808; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102389

LUÍS RAMOS AFONSO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 33/
631212; identificação de pessoa colectiva n.º 500170444; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102386

PANZANI � RESTAURANTE PIZZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 584/
981021; identificação de pessoa colectiva n.º 504253352; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102383

NOBILCLÍNICA � CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 573/
980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504221930; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102379

JOSÉ RODRIGUES & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 478/
950515; identificação de pessoa colectiva n.º 503615684; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102377

JOÃO & MANUEL FIGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 723/
011011; identificação de pessoa colectiva n.º 505793881; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102370

NORCOSTA � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 471/
950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503570583; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102369

ELECTROASPRA � ARMAZENISTA DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 588/
981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504295446; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

4 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102366

RODOLFO & SUSANA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 709/
010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505596334; data da
apresentação: 020626.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102359

ARTESANATO EUROGALAICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 374/
910211; identificação de pessoa colectiva n.º 502519550; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102355

JOÃO PIRES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 490/
951009; identificação de pessoa colectiva n.º 503570575; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

5 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102352

FELIZGEST, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 721/
011001; identificação de pessoa colectiva n.º 505784262; data da
apresentação: 020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

8 de Julho de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pi-
res Moreira Presa. 1000102349

LOURENÇO & DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 498/
960115; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 9/
011214.

Certifico que pela acta n.º 9 de 20 de Novembro de 2001 foi au-
mentado e redenominado o capital social em 202 410$, subscrito
em dinheiro,  passando a ser de 5000 euros, tendo sido alterado o
contrato de sociedade no artigo 4.º, passando a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios António Jo-
aquim Domingues e Maria Pires Gonçalves Domingues.

Está conforme o original

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

14 de Maio de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego Pires
Moreira Presa. 1000086882

VIANA DO CASTELO

DIA + COMÉRCIO E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1814/940726; identificação de pessoa colectiva n.º 503244368;
inscrição n.º 4; número da apresentação: 151.

Certifico que por acta de 17 de Dezembro de 2001 foi aumentado
o capital de 400 000$ para 5000 euros, passando o artigo 3.º do
pacto a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, subscrito em dinheiro, dividido em quotas, uma de
3000 euros do sócio Manuel Luís Antunes Belo da Silva e uma de
2000 euros pertencente ao sócio Manuel Arménio Belo da Silva
Torres.

Está conforme o original

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

12 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Fátima
Ribeiro Morais de Macedo. 1000076793

VILA NOVA DE CERVEIRA

HOMERO GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 420; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
080702.

Certifico que Homero António Gomes, casado, residente na Rua
de Martins Vicente, Vila Nova de Cerveira, constitui a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Homero Gomes, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Lamelas, freguesia de Loivo, concelho
de Vila Nova de Cerveira.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar
sucursais, filiais, agencias ou outras formas locais de representação.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participações e consórcios, no País ou fora dele.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o comércio a retalho e por grosso de gás e artigos
relacionados, comércio de tintas, vernizes e utensílios para pinturas
e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é 5000 eu-
ros e corresponda a uma só quota do referido valor nominal perten-
cente a Homero António Gomes.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até
ao máximo de 5000 euros.

ARTIGO 5.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a acor-
dar em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e
fora dele, compete ao gerente ou gerentes eleitos, podendo ser o
sócio ou pessoas estranhas à sociedade, em assembleia geral.

2 � Compete igualmente à assembleia geral fixar o número de
gerentes e deliberar acerca da remuneração dos mesmos.

3 � Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, fica desde
já nomeado gerente o sócio Homero António Gomes, bastando a
sua assinatura para obrigar a sociedade.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou
estranhos ao objecto social.

5 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores,
para a prática de determinados actos.
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ARTIGO 7.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade.

Conferida, está conforme ao original.

8 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domingos
Martins Conde Gonçalves. 1000103026

VILA REAL
CHAVES

AREIAS SANTOS & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 586/
930129; identificação de pessoa colectiva n.º 502907762.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Costa Machado Moura. 1000102862

FERNANDO REIS GARBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 396/
890410; identificação de pessoa colectiva n.º 502138440.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Costa Machado Moura. 1000102857

PIRES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 504/
910910; identificação de pessoa colectiva n.º 502613009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Costa Machado Moura. 1000102850

FIDALGO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1147/
010924; identificação de pessoa colectiva n.º 505738724.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Costa Machado Moura. 1000102848

ECOS � ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
E ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 395/
890407; identificação de pessoa colectiva n.º 502136804.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Costa Machado Moura. 1000102844

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE SANTO ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 662/
940128; identificação de pessoa colectiva n.º 503123013.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Costa Machado Moura. 1000102842

RECAUCHUTAGEM SILVA
DE CARLOS ALBERTO DA SILVA E IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 397/
890427; identificação de pessoa colectiva n.º 502147490.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Costa Machado Moura. 1000102840

ELECTRO MORAIS � ELECTRODOMÉSTICOS,
INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 880/
970408; identificação de pessoa colectiva n.º 503848085.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 1000102838

FOTO CANDEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 653/
940103; identificação de pessoa colectiva n.º 503106119.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 1000102835

CECILMODA � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1012/
990716; identificação de pessoa colectiva n.º 504489690.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 1000102830

BAGO � PETRÓLEOS E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1008/
990629; identificação de pessoa colectiva n.º 504563319.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Costa Machado Moura. 1000089582
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VISEU
CASTRO DAIRE

SOCIEDADE MONTEMURENSE DE ENSINO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 20/
630626; identificação de pessoa colectiva n.º 500416672; data da
apresentação: 19062002.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas.
Ano de exercício: 2001.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000103051

SERRAÇÃO DE MADEIRAS PROGRESSO DE MÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 25/
650319; identificação de pessoa colectiva n.º 500416460; data da
apresentação: 20062002.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas.
Ano de exercício: 2001.

Está conforme o original.

3 de Julho de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000103052

REBELO & REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 48/
790321; identificação de pessoa colectiva n.º 500840644; data da
apresentação: 21062002.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: prestação de contas.
Ano de exercício: 2001.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2002. � O Ajudante, Esaú de Sousa Almeida.
1000103053

CINFÃES

TAROUMETAL � SERRALHARIA ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 317/
20000314; identificação de pessoa colectiva n.º 504894323.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes da Sil-
va Rodrigues. 1000103020

LAMEGO

SANTOS, COSETE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 438; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503147524; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 4/20020510.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
4 � Apresentação n.º 4/20020510.
Aumento e redenominação e alteração parcial do contrato, con-

forme o artigo integralmente reproduzido a seguir:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, nos diver-
sos valores constantes da escrita social, é de 5000 euros dividido em

três quotas, uma do valor nominal de 2500 euros pertencente ao sócio
João dos Santos, uma do valor nominal de 1000 euros pertencente à
sócia Amarilis Cosete Sá Santos e uma do valor nominal de 1000 euros
pertencente ao sócio João Miguel de Sá Santos.

Está conforme o original.

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

23 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 1000078676

MANGUALDE

CASA DA CERCA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 541;
identificação de pessoa colectiva n.º 502683538; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 14 e inscrição n.º 16; números e data das apresentações:
1 e 2/03072002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrada a
exoneração do presidente do conselho de administração, João José
Cabral Soares de Albergaria.

Causa: morte.
Data: 27 de Março de 2002.
Nomeação do presidente do conselho de administração, em subs-

tituição: Maria do Carmo d�Andrade Soares de Albergaria d�Aguiar.
Data 27 de Março de 2002.
Prazo: até ao fim do mandato.
Certifico ainda que ficaram depositados na pasta respectiva os

documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 1000108115

NELAS

VIQUIPLAS � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 144; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502802391; inscrição n.º 6 e aver-
bamento n.º 1; números e data das apresentações: 1 e 2/21062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 4.º e a renúncia do ex-sócio.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração conforme for deliberado em assembleia geral, per-
tence ao sócio Joaquim Alberto Martins Pereira, já nomeado ge-
rente.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
suficiente a sua assinatura.

1 � Of. averbamento n.º 1 � Apresentação n.º1/21062002.

Facto registado: cessação de funções do ex-sócio Vítor Manuel
Pereira.

Causa: renúncia.

Data: 25 de Março de 2002.

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

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres
Ferrinho da Fonseca. 1000103069

TRANSJUIZA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 277; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503835510; data do depósito:
26062002.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referentes ao exercício de
2001.

26 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Praze-
res Ferrinho da Fonseca. 1000103071

MENDES & MORAIS � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 329; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504000608; averbamentos n.ºos 1 e
2 à inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 4 e 6/
17062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a re-
núncia dos ex-sócios António Manuel Correia Viegas e Josefina
Marques Vasconcelos, cujo teor é o seguinte:

10 � Of. averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 4/17062002.
Facto registado: cessação de funções do ex-sócio António Manuel

Correia Viegas.
Causa: renúncia.
Data: 27 de Abril de 2001.
10 � Of. averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 6/17062002.
Facto registado: cessação de funções da ex-sócia Josefina Mar-

ques Vasconcelos.
Causa: renúncia.
Data: 27 de Abril de 2001.

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

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres
Ferrinho da Fonseca. 1000103072

ABRANTES & SILVA � EXPLORAÇÃO DE CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 488; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20062002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo teor seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Abrantes & Silva � Explora-
ção de Cafés, L.da, e tem a sua sede na Avenida de João XXIII, blo-
co 1, lote 6, loja 2, na vila, freguesia e concelho de Nelas.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

2.º

A sociedade tem por objecto café, pastelaria e geladaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 2550 euros
pertencente ao sócio António José Abrantes da Silva e outra de
2450 euros pertencente ao sócio Jorge Diogo Abrantes da Silva.

4.º

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remunera-
ção conforme vier a ser deliberado em assembleia Geral, será exer-
cida pelos dois sócios, António José Abrantes da Silva e Jorge Diogo
Abrantes da Silva, que desde já ficam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, para
a representar em juízo ou fora dele é necessária e suficiente a assi-
natura de dois gerentes.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos mes-
mos, prestações suplementares de capital até um montante igual ao
dobro do capital social.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres
Ferrinho da Fonseca. 1000102925

O SÉCULO � CAFETARIA E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 175; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503028118; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 1/30042002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram alterados
os artigos 4.º e 5.º

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
bens e outros valores do activo social, é de 5000 euros dividido em
três quotas: uma de 2500 euros pertencente a João Carlos Rodrigues
de Matos e duas, uma no valor nominal de 1502 euros e 40 cênti-
mos e outra de 997 euros e 60 cêntimos pertencentes a António José
da Cruz Castela.

5.º

....................................................................................................
§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada

são necessárias as assinaturas conjuntas dos dois gerentes.

Pelos mesmos outorgantes foi dito, sob sua inteira responsabili-
dade, que não são exigidas por lei, pelo contrato ou por deliberação
a realização de quaisquer outras entradas.

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

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Prazeres
Ferrinho da Fonseca. 1000102817

ISMÉNIA & ALBERTO SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 478; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/16052002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Isménia & Alberto Soares, L.da, tem a
sua sede na Rua do Conde de Vilar Seco, na freguesia de Vilar Seco,
concelho de Nelas.

§ único. A gerência pode transferir a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto minimercado e café.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a Celestino Alberto Henriques Soares e outra a Maria
Isménia do Carmo Costa Soares.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

5.º

1 � A cada sócio poderão ser exigidas prestações suplementa-
res até ao dobro do capital social e desde que deliberado por una-
nimidade dos sócios que representem a totalidade do capital soci-
al, reembolsáveis quando julgado dispensáveis, sendo a data e a
forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o
reembolso.

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

6.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já a gerência autorizada, designadamente, a adquirir quais-
quer bens e equipamentos, celebrar e assinar quaisquer contratos
necessários à prossecução do seu objecto e a proceder ao levanta-
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mento do capital social inicial depositado na Caixa Geral de Depó-
sitos, S. A., agência de Nelas, para liquidação de todas e quaisquer
obrigações emergentes da sua actividade, bem como para a liquida-
ção de despesas com a sua constituição, registo e publicações, despe-
sas estas que a sociedade desde já assume.

26 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Alzira dos Praze-
res Ferrinho da Fonseca. 1000102761

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

MACOVER � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Ma-
trícula n.º 104/961031; identificação de pessoa colectiva
n.º 503801640.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Conservadora, Elisa Maria de Vascon-
celos Correia. 1000108102

DIVERSÕES DIAS � MÁQUINAS DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Ma-
trícula n.º 164/990727; identificação de pessoa colectiva
n.º 504588656.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Conservadora, Elisa Maria de Vascon-
celos Correia. 1000108099

DOUROBRAS � OBRAS DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Ma-
trícula n.º 58/181091; identificação de pessoa colectiva
n.º 502679336.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Conservadora, Elisa Maria de Vascon-
celos Correia. 1000108097

FISIOPESQUEIRA � CENTRO DE FISIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Ma-
trícula n.º 102/960925; identificação de pessoa colectiva
n.º 503727776.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Conservadora, Elisa Maria de Vascon-
celos Correia. 1000108093

SÁTÃO

TINSAT � TINTAS DE SÁTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 73/920907;
identificação de pessoa colectiva n.º 502831812; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102069

EXPLOGRANIFER � EXPLORAÇÃO DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 164/971014;
identificação de pessoa colectiva n.º 503988910; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102067

TALHO IRMÃOS FRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 160/970513;
identificação de pessoa colectiva n.º 503889040; data da apresenta-
ção: 260602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102065

SOTENSE � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 181/980423;
identificação de pessoa colectiva n.º 504133187; data da apresenta-
ção: 260602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102064

SANDAVIL � SONDAGENS DE ÁGUA DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 36/891214;
identificação de pessoa colectiva n.º 501305041; data da apresenta-
ção: 260602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102062

CARPINTARIA MIGUEL BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 84/930112;
identificação de pessoa colectiva n.º 502921986; data da apresenta-
ção: 260602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102060
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CONSTRUÇÕES TERRAS DO VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 122/950524;
identificação de pessoa colectiva n.º 503428345; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102059

RODRIGUES & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 5/821102;
identificação de pessoa colectiva n.º 501332987; data da apresenta-
ção: 260602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102057

HABISÁTÃO � CONSTRUÇÕES DO SÁTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 180/980416;
identificação de pessoa colectiva n.º 504133217; data da apresenta-
ção: 260602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102054

CARDOSO E MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 196/920304;
identificação de pessoa colectiva n.º 502267784; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102053

KARDUS � INDÚSTRIAS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 226/920210;
identificação de pessoa colectiva n.º 501227180; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102052

CONSTRUÇÕES JOSÉ DA SILVA AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 175/980310;
identificação de pessoa colectiva n.º 504113143; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102051

DUARTE E SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 34/271089;
identificação de pessoa colectiva n.º 500891656; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102050

TRANSPORTES VAZ GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 195/990330;
identificação de pessoa colectiva n.º 504534661; data da apresenta-
ção: 270302.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102048

MÁRMORES E CANTARIAS PROGRESSO
DE SÁTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 16/870309;
identificação de pessoa colectiva n.º 501790772; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102047

ESCOLA DE CONDUÇÃO TREM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 209/991118;
identificação de pessoa colectiva n.º 504769626; data da apresenta-
ção: 260602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102046

VAZ GOMES E AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 13/860929;
identificação de pessoa colectiva n.º 501715553; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102045
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SETE TORRES � ACABAMENTOS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 191/980805;
identificação de pessoa colectiva n.º 504222813; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102044

FERREIRA E CÂNDIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 257/010710;
identificação de pessoa colectiva n.º 505505134; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102043

METALÚRGICA SATENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 90/930318;
identificação de pessoa colectiva n.º 502960396; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103249

URBISÁTÃO � SOCIEDADE CONSTRUTORA
E URBANÍSTICA DE SÁTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 51/901030;
identificação de pessoa colectiva n.º 502436263; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103248

MARFERREIRA � MÁRMORES E GRANITOS
FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 58/910905;
identificação de pessoa colectiva n.º 502612339; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103247

VIJOMEL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 244/010419;
identificação de pessoa colectiva n.º 505442531; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103246

PANIFICADORA GIROTO & MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 30/890116;
identificação de pessoa colectiva n.º 502092157; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103245

JOMELMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 66/920408;
identificação de pessoa colectiva n.º 502740000; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103244

SOCIEDADE DE EXP. DE ÁGUAS MINEROMEDICINAIS
DA SERRA DE ÁGUAS BOAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 38/900223;
identificação de pessoa colectiva n.º 502297425; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103243

M. G. COSTA & AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 159/970513;
identificação de pessoa colectiva n.º 503889032; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103242
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SERRAÇÃO DA MADALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 111/941109;
identificação de pessoa colectiva n.º 503305391; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103240

POLICLÍNICA DO SÁTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 88/930225;
identificação de pessoa colectiva n.º 502940697; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103238

TRANSMIOMA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 204/990817;
identificação de pessoa colectiva n.º 504614096; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103237

AUTO PARQUE DO SÁTÃO � REP.
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 15/870305;
identificação de pessoa colectiva n.º 501789545; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103233

VITIPLICA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 266/010830;
identificação de pessoa colectiva n.º 505577887; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103231

AVES DO MONTEIRO � SOCIEDADE AVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 223/000613;
identificação de pessoa colectiva n.º 504883895; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103229

TACOPOLI � MENDES & FILHOS, REVESTIMENTOS EM
MADEIRA, POLIMENTOS E VITRIFICAÇÃO DE
PARQUETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 89/930318;
identificação de pessoa colectiva n.º 502960280; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103227

AMARAL & FIGUEIREDO, TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 218/000316;
identificação de pessoa colectiva n.º 504871617; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103225

CAMIVIL � CARPINTARIA E MARCENARIA
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 150/961129;
identificação de pessoa colectiva n.º 503767999; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103224

ALMEIDAREVESTE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 250/010626;
identificação de pessoa colectiva n.º 505567121; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103222

MÓVEIS AVES � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 201/990727;
identificação de pessoa colectiva n.º 504497669; data da apresenta-
ção: 280602.
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Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103220

SILVA & MORAISI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 97/831107;
identificação de pessoa colectiva n.º 501403175; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103218

CASFREIRES-CASA GRANDE � SOCIEDADE
AGRO-TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 137/960403;
identificação de pessoa colectiva n.º 503633593; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103216

JÁPLANTA � COMÉRCIO DE PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 239/010321;
identificação de pessoa colectiva n.º 505328933; data da apresenta-
ção: 010702.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103214

LACTOVOUGA � LACTICÍNIOS E DERIVADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 251/010626;
identificação de pessoa colectiva n.º 505493470; data da apresenta-
ção: 010702.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103212

CASA DOS CORTINADOS DE SÁTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 109/940922;
identificação de pessoa colectiva n.º 503274569; data da apresenta-
ção: 280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103210

DUARTESÁTÃO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 259/010716;
identificação de pessoa colectiva n.º 504661608; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000103208

FARMÁCIA SANTO ANDRÉ � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 203/990812;
identificação de pessoa colectiva n.º 504630121; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102042

CHAVE DE PORTUGAL, ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 41/900604;
identificação de pessoa colectiva n.º 502358173; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102041

MELO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 96/931117;
identificação de pessoa colectiva n.º 500764441; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102023

ESPAÇO ECONÓMICO DE SÁTÃO � PRODUTOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 152/961216;
identificação de pessoa colectiva n.º 503786179; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102018
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BERNARDO COSTA ALMEIDA � SERRAÇÃO
ABRUNHOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 221/000418;
identificação de pessoa colectiva n.º 504625390; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102016

LACOSTA � GESSOS INTERIORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 190/980805;
identificação de pessoa colectiva n.º 504222856; data da apresenta-
ção: 270602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Eduarda Maria Pi-
nheiro de Figueiredo. 1000102014

CONSTRUÇÕES ROMANCENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 225; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505022699; data da apresentação:
280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira
de Andrade Matos Albuquerque. 1000102425

FERREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 130; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503552941; data da apresentação:
280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira
de Andrade Matos Albuquerque. 1000102422

QUINTA DA MIOSÃ, COMPLEXO DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 188; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504217844; data da apresentação:
280602.

Certifico que foi efectuado depósito dos documentos da sociedade
em epígrafe, referente à  prestação de contas do ano de 2001, na
pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Moreira
de Andrade Matos Albuquerque. 1000102420

SERNANCELHE

DOMVS DA QUINTA � SOCIEDADE
AGROTURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 118/
011011; identificação de pessoa colectiva n.º 505474840; data do
depósito: 020701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de 2001.

Está conforme.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Natália Margarida
Moreira Lopes dos Santos Gomes. 1000103936

INFÂNCIO E SUSANA CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 109/
010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505524066; data do
depósito: 020703.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
ano de 2001.

Está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Albertina Lopes
Amaral. 1000103935

TABUAÇO

SILVINO CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 17/
840330; identificação de pessoa colectiva n.º 501440240; data da
apresentação: 020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001, re-
ferente à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelino Lopes Cardoso Amaral. 1000104848

TABDIMA � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 55/
980226; data da apresentação: 020708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001, re-
ferente à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelino Lopes Cardoso Amaral. 1000105319

JOSÉ QUEIRÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 35/
940407; identificação de pessoa colectiva n.º 503171751; data da
apresentação: 020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001, re-
ferente à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelino Lopes Cardoso Amaral. 1000104911
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MANUEL ANTÓNIO MACEDO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tabuaço. Matrícula n.º 106/
010827; identificação de pessoa colectiva n.º 505693895; data da
apresentação: 020709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2001, re-
ferente à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Licínia Maria
Carmelino Lopes Cardoso Amaral. 1000104913

TAROUCA

REBELO & GOMES � COMÉRCIO DE PRODUTOS
REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 143;
identificação de pessoa colectiva n.º 505252783.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe,
com sede na Estrada Real dos Carvalhais, 11, freguesia de Dalvares,
concelho de Tarouca.

1 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000104896

VSV � AREIAS, BRITAS E TERRAPLANAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 139;
identificação de pessoa colectiva n.º 504979370.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe,
com sede freguesia e concelho de Tarouca.

27 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000104832

JOSCARFI � CONSTRUÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS
E PARTICULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 171;
identificação de pessoa colectiva n.º 505735679.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe,
com sede no lugar do Cabouco, freguesia de Salzedas, concelho de
Tarouca.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000104830

L. A. SEIXEIRAS � INFORMÁTICA
E TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 162;
identificação de pessoa colectiva n.º 505642654.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva, das
contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe, com
sede no lugar da Torna, freguesia de Dalvares, concelho de Tarouca.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante, Filomena Rosa Carmelino
Lopes Cardoso Sarmento. 1000104829

AUTO VALE CENTRAL � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 157;
identificação de pessoa colectiva n.º 505587912.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe,
com sede no Castanheiro do Ouro, freguesia e concelho de Tarouca.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000104882

VICENTE E GOUVEIA � SOCIEDADE
EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 93; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504006886.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe,
com sede na Avenida Dr. Sá Carneiro, freguesia e concelho de Ta-
rouca.

1 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000103437

AUTO MARCOS E DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 101;
identificação de pessoa colectiva n.º 505641658.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe,
com sede na freguesia de Dalvas, concelho de Tarouca.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000103504

DIAS & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 74; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503752258.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe,
com sede em Mondim de Cima, freguesia de Mondim da Beira, con-
selho de Tarouca.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000103340

JESUS, DIAS E PEREIRA � FÁBRICA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 62; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503415138.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe,
com sede em Mondim da Beira, Tarouca.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000103335

VIAGENS IRMÃOS MELO � SOCIEDADE
TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 82; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503901709.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe,
com sede no lugar de Arguedeira, freguesia e concelho de Tarouca.

28 de Junho de 2002. � A Ajudante, Filomena Rosa Carmelino
Lopes Cardoso Sarmento. 1000103333

GESTILOPES � GESTÃO IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 141;
identificação de pessoa colectiva n.º 505154927.
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Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe,
com sede na Expansão Oeste, lote 76, 1.º, sala A, freguesia e con-
celho de Tarouca.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000103329

OURIVESARIA SÃO PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 147;
identificação de pessoa colectiva n.º 505330601.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe,
com sede na Avenida Vice-Almirante Adriano Saavedra, vila, fre-
guesia e concelho de Tarouca.

1 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000103326

JONIENAIL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 155;
identificação de pessoa colectiva n.º 505462680.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe,
com sede no lugar de Arguedeira, freguesia e concelho de Tarouca.

1 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000103321

TRANSVAROSA � TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 121;
identificação de pessoa colectiva n.º 504452282.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe,
com sede em Mondim da Beira, concelho de Tarouca.

1 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000103318

SACOS E PLÁSTICOS DÁRILITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 130;
identificação de pessoa colectiva n.º 504723006.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva,
das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe,
com sede no lugar da Boavista, lote 3, freguesia de Dalvas, concelho
de Tarouca.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000103315

PADARIA SANTO ANTÃO � PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 96; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504039091.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respectiva, das
contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em epígrafe, com
sede no lugar e freguesia de Mondim da Beira, concelho de Tarouca.

28 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000103311

TAROUBAZAR � COMÉRCIO DE FERRAGENS
E UTILIDADES PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 140;
identificação de pessoa colectiva n.º 505012197.

Certifico que foi hoje efectuado o depósito, na pasta respecti-
va, das contas relativas ao exercício de 2001 da sociedade em
epígrafe, com sede no Castanheiro de Ouro, freguesia e concelho
de Tarouca.

1 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 1000103352

TONDELA

TÁXI AVELINO CARVALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 852/
010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505557223.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000103067

CRIZBOM � INDÚSTRIA E TRANSFORMAÇÃO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 743/
990617; identificação de pessoa colectiva n.º 504770993.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000103055

MENDES & FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 826/
010226; identificação de pessoa colectiva n.º 505264072.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000103057

TÁXI ARMANDO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 845/
010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505450852.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000103059

MARICOMA � SOCIEDADE DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 304/
861230; identificação de pessoa colectiva n.º 501673067.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000103060

TÁXI JUÍZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 846/
010530; identificação de pessoa colectiva n.º 505465116.
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Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000103061

FRANCISCO COIMBRA DE FIGUEIREDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 426/
910605; identificação de pessoa colectiva n.º 502567422.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000103062

VILAROVO � AVICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 320/
871210; identificação de pessoa colectiva n.º 501909753.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000103064

A LANTERNA DE CAMPO DE BESTEIROS
CAFÉ E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 299/
861029; identificação de pessoa colectiva n.º 501737154.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000103066

IVENGOL � INDÚSTRIA DE MADEIRAS VENTURAS
& GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 571/
950412; identificação de pessoa colectiva n.º 503401110; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 4/020628.

Certifico que foi alterado, parcialmente, o contrato social, tendo
sido alterados os artigos 2.º e 3.º do pacto social, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

2.º

Têm por objecto a serração de madeiras, carpintaria, fabrico de
mobiliário, comércio de materiais de construção, comércio a reta-
lho de produtos alimentares, agrícolas, pecuários e silvícolas, cons-
trução civil.

3.º

O capital social, inteiramente subscrito, é de 119 711 euros e
52 cêntimos, dividido em seis quotas iguais, do valor nominal de
19 951 euros e 92 cêntimos, pertencendo uma a cada sócio.

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

Certifico ainda, que ficaram depositados na pasta da sociedade
referida em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de con-
tas do ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000103766

SABUPOR � SOCIEDADE PECUÁRIA SABUGOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 212/
802003; identificação de pessoa colectiva n.º 500947180; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 5/020628.

Certifico que foi alterado, parcialmente, o contrato social, com
reforço do capital de 51 000 euros, para 250 500 euros, sendo o
aumento de 199 500 euros, subscrito em dinheiro pelos sócios, ten-
do sido alterado o artigo 3.º do pacto social, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
251 500 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
83 500 euros, pertencente ao sócio Viriato da Silva, e outra do va-
lor nominal de 167 000 euros, pertencente ao sócio Rui Alberto Pires
Lopes.

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

Está conforme o original.

8 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Albuquer-
que Lopes Antunes. 1000103769

QUINTA DO PENDÃO � EXPLORAÇÃO DE CAFÉ
E SNACK BAR, ACTIVIDADE PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 759/
990927; identificação de pessoa colectiva n.º 504577999.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000103772

A. E. T. � ARQUITECTURA ENGENHARIA
E TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 395/
900802; identificação de pessoa colectiva n.º 502397780.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000102579

SERRAÇÃO MÁRIO PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 677/
980114; identificação de pessoa colectiva n.º 504054465.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000102577

BESCRITA � GABINETE DE CONTABILIDADE
DE CAMPO DE BESTEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 234/
810623; identificação de pessoa colectiva n.º 501190899.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000102575
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CRIZPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 589/
951027; identificação de pessoa colectiva n.º 503510815.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000102573

ORLANDO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 732/
990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504487493.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000102571

FERROALUMINOBESTEIROS
SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 741/
990519; identificação de pessoa colectiva n.º 504432729.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000102569

AUTOMÓVEIS DO CARAMULO � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 640/
970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503803685.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000102567

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
LOPES & ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 831/
010330; identificação de pessoa colectiva n.º 505376598.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000102563

CONSTRUTORA FRERES 2000, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 778/
000114; identificação de pessoa colectiva n.º 504767755.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000102559

CONTROLVET � ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 748/
990729; identificação de pessoa colectiva n.º 504313290.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000102555

JORGE MANUEL HENRIQUES DE MATOS � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 804/
000727; identificação de pessoa colectiva n.º 505024608.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000102550

PADARIA E PASTELARIA DE MOLELINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 828/
010315; identificação de pessoa colectiva n.º 504341158.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000102541

VICTOR NASCIMENTO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 785/
000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504905520.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de contas, do
ano de exercício de 2001.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000102538

VISEU

DEMOROC � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4200; nú-
mero e data da apresentação: 72/020619.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

26 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000091938

LEITÃO & MAMEDE � DISTRIBUIDORES
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2565; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503189561; número e data da apre-
sentação: 51/020617.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

21 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000090050
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GRUPO VISABEIRA, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1787; iden-

tificação de pessoa colectiva n.º 502263268; número e data da apre-
sentação: 34/20020531.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2000, na pasta respectiva.

19 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000088667

CRUZ & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3310; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503976032; número e data da apre-
sentação: 64/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104110

URBANIZAÇÕES QUINTA DO VISO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2905; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503557617; número e data da apre-
sentação: 45/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103488

MARVISEU � SERRAÇÃO DE MÁRMORES
DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1040; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501100490; número e data da apre-
sentação: 53/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103487

PAULA CRISTINA ALMEIDA ABRANTES NOGUEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3987; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504932608; número e data da apre-
sentação: 46/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103486

COMPUTOVISEU � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1088; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501188843; número e data da apre-
sentação: 60/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103485

VICOMED PEDIÁTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4254; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505261952; número e data da apre-
sentação: 40/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103484

JOSÉ GONÇALVES NUNES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1660; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502111704; número e data da apre-
sentação: 51/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103483

HOMESTEEL � RESTAUROS E EDIFICAÇÕES
COM ESTRUTURAS LEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3380; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504128868; número e data da apre-
sentação: 42/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103482

GRUPO VISABEIRA SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1787; iden-

tificação de pessoa colectiva n.º 502263628; número e data da apre-
sentação: 33/20020531.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103554

VISAGRÍCOLA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DAS BEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1792; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502268352; número e data da apre-
sentação: 68/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104138

ESTOFOS VIDEIRA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4331; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505429268; número e data da apre-
sentação: 5/11062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104142

FERROVISEU � ARMAZÉNS DE FERRO DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1546; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501934057; número e data da apre-
sentação: 61/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104144
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RESIDENCIAL BOCAGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2122; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502674580; número e data da apre-
sentação: 43/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104146

A MONUMENTAL � OFICINAS METALÚRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 871; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500772371; número e data da apre-
sentação: 44/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104149

TINTAS SITAL (VISEU), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1098; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501197591; número e data da apre-
sentação: 69/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104151

TUEQUIL � TUBOS E EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1575; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501980350; número e data da apre-
sentação: 67/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104154

G. P. M. P. � GABINETE DE PROJECTOS,
TOPOGRAFIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4457; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505332574; número e data da apre-
sentação: 28/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103531

ISAURA HENRIQUES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4056; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504680919; número e data da apre-
sentação: 27/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103530

AUTO JUSTINO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 509; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500035504; número e data da apre-
sentação: 66/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103529

GAVIS � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 580; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500125996; número e data da apre-
sentação: 16/20020605.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103528

REBELO & SOBRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 810; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500707448; número e data da apre-
sentação: 60/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103527

FARIAS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 924; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500830134; número e data da apre-
sentação: 62/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103526

LIVRARIA 117, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3931; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504798111; número e data da apre-
sentação: 63/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103525

BERNARDINO CAETANO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 331; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500044856; número e data da apre-
sentação: 66/20062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

9 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000103524

MAPIDEL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3151; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503808547; número e data da apre-
sentação: 41/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104704
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SUPERCONFORTO � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 696; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500625840; número e data da apre-
sentação: 89/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105074

BAR-RESTAURANTE A LAREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 698; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500435391; número e data da apre-
sentação: 93/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105072

CONSTRUÇÕES ALBUQUERQUE & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4018; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504979531; número e data da apre-
sentação: 97/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105071

FÁBRICA DE MÓVEIS E ARTESANATO S. MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1535; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501914064; número e data da apre-
sentação: 3/24062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105069

VIRELCOR � COMÉRCIO E APLICAÇÃO
DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1723; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502193530; número e data da apre-
sentação: 4/24062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105068

ALEDI � COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3983; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504707302; número e data da apre-
sentação: 7/24062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105067

ÓPTICA F. O. C. O., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2698; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503341622; número e data da apre-
sentação: 5/24062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105066

SOVIL � SOCIEDADE VISEENSE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1491; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501846328; número e data da apre-
sentação: 75/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105348

INSINUANTE � MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2722; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503356719; número e data da apre-
sentação: 74/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105345

POMBO & VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2624; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503251828; número e data da apre-
sentação: 72/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105343

TERESA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3809; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504386905; número e data da apre-
sentação: 73/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105335

FILIPE & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1132; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501259201; número e data da apre-
sentação: 71/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105333

CAPITAL MOTOR � REPARAÇÃO, COMÉRCIO E IMPOR-
TAÇÃO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS PARA AUTO-
MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3784; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504570463; número e data da apre-
sentação: 63/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105331
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IDAFER � REPRESENTAÇÕES GERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 439; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500526109; número e data da apre-
sentação: 70/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105316

A ALCOFA � CRECHE E INFANTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4108; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505038412; número e data da apre-
sentação: 64/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105314

RIDAO � EMPRESA INDUSTRIAL
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 737; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500658889; número e data da apre-
sentação: 90/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105312

RETROSARIA ARTE E LINHA � COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE RETROSARIA E AFINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4548; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505869780; número e data da apre-
sentação: 8/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105310

ALMA � PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2975; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503891355; número e data da apre-
sentação: 34/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105307

VISELDIESEL � PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1797; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502276991; número e data da apre-
sentação: 39/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105306

POLIFORMAS � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2834; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503542431; número e data da apre-
sentação: 35/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105305

PASTELARIA S. FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1419; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501735631; número e data da apre-
sentação: 48/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105304

ARS � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4049; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504979523; número e data da apre-
sentação: 49/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105303

ARMINDO DA SILVA E SÁ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2459; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503068110; número e data da apre-
sentação: 20/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105301

ALFERVIS, MÁQUINAS, ALUMÍNIOS
E ACESSÓRIOS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2309; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502922931; número e data da apre-
sentação: 6/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105064

SONHO DOCE � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1758; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502226714; número e data da apre-
sentação: 13/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105062

MINISTRO ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3277; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503921890; número e data da apre-
sentação: 15/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105060
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ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2839; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503472549; número e data da apre-
sentação: 14/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105057

EUROREBOCO � ACABAMENTOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3484; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504150090; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 17/020523.

5 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 17/020523.
Cessaram funções de gerente os sócios Manuel Carlos Pinto Car-

doso e José Pedro Gonçalves de Almeida, por renúncia, em 20 de
Maio de 2002.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105065

LÁ DO MAR CÁ DA TERRA � CHARCUTARIA
E PEIXARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4302; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505233355;  inscrição n.º 2 e aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações:
13 e 12/20020611.

Certifico que foi depositada a acta de que consta a exoneração da
gerente Maria de Fátima Martins Cancels Cardoso.

Certifico ainda, que da mesma acta consta a nomeação de Maria
João Cancels Cardoso para gerente.

8 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz da
Silva Pereira. 1000105063

FLORESCENTE DA BEIRA � FERROS ARTÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 744; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500644390; inscrição n.º 5; número
e data da apresentação: 98/28122001.

Certifico que a sociedade em epígrafe, reforçou o seu capital com
602 410$ passando para 1 002 410$ equivalente a 5000 euros. Como
consequência alterou o artigo 3.º do contrato que fica com a seguin-
te redacção:

Facto: aumento e redenominação do capital.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, em dinheiro subscrito pelos

sócios, na proporção das quotas, passa para 1 002 410$, equivalen-
te a 5000 euros.

Quotas e sócios: duas quotas, uma de 3750 euros pertencente ao
sócio Carlos Alberto Ferreira Cardoso e uma de 1250 euros, perten-
centes à sócia Maria de Lurdes Martins Pinto Cardoso.

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

Está conforme o original.

20 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 1000105291

O BICHO PAPÃO E PONTO DE ENCONTRO
RESTAURANTE SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2670; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503324868; número e data da apre-
sentação: 18/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105290

N C 37 � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2938; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503582115; número e data da apre-
sentação: 16/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105289

VIDROVISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1398; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501725890; número e data da apre-
sentação: 19/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105287

SERGICOL � PAPELARIA E REPROGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1545; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501929398; número e data da apre-
sentação: 17/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105285

COSTA E BREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4021; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504954601; número e data da apre-
sentação: 25/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105283

C. A. F. L. I.  � CENTRO DE APRENDIZAGEM
E FORMAÇÃO LINGUÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2738; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503378941; número e data da apre-
sentação: 23/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105282

MAQUINAL � EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1813; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502291770; número e data da apre-
sentação: 24/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105280
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CHURRASCARIA ESTEVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2628; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503251542; número e data da apre-
sentação: 22/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105278

TÁXIS J. E. F. JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4372; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505421984; número e data da apre-
sentação: 21/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105276

MANUEL FERREIRA HENRIQUES & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1915; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502412836; número e data da apre-
sentação: 11/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105274

ROGÉRIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3069; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503713210; número e data da apre-
sentação: 12/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105273

DIFAPAUTO � COMÉRCIO E REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2535; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503138690; número e data da apre-
sentação: 88/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105271

IMOBILIÁRIA BEIRA ALTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2574; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503190489; número e data da apre-
sentação: 85/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105268

ALBUQUERQUE & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 357; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500014078; número e data da apre-
sentação: 84/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105267

MARVOL � EQUIPAMENTOS
ELECTRO-ELECTRÓNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3914; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504818643; número e data da apre-
sentação: 83/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

11 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000105265

PUBLIFERRÃO � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1933; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502425555; número e data da apre-
sentação: 38/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104702

CONSTRUÇÕES TERRASALTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1929; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502422840; número e data da apre-
sentação: 43/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104697

GRACIANO OUTEIRINHO ROUXINOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1846; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502322942; número e data da apre-
sentação: 37/210602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104696

FERNANDES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3815; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504617311; número e data da apre-
sentação: 39/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104694

GRACIANO MONTEIRO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3100; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503749583; número e data da apre-
sentação: 39/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104693
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SANTOS & MURTINHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2533; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503139262; número e data da apre-
sentação: 36/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104692

SPOT CAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3761; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504541463; número e data da apre-
sentação: 31/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104691

BEIRASOLO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2682; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503324477; número e data da apre-
sentação: 44/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104690

ROSA�S PARQUE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3890; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504670816; número e data da apre-
sentação: 29/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104689

CARLOS A. S. FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2824; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503463566; número e data da apre-
sentação: 33/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104688

QUINTA DO GIESTAL
SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2604; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503234524; número e data da apre-
sentação: 31/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104687

CEPNUTRI � CEPÕES NUTRIÇÃO ANIMAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2138; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502696761; número e data da apre-
sentação: 30/21062002.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

10 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104686

SEREL � GABINETE DE FORMAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1516; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501887920; número e data da apre-
sentação: 50/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104685

VISLAMEGO � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÕES, EXPOR-
TAÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS E ACES-
SÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3498; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504244787; número e data da apre-
sentação: 51/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104684

PERIALVES � AVALIAÇÕES E PERITAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4405; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505569620; número e data da apre-
sentação: 53/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104683

ALVES SEGUROS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4406; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505569612; número e data da apre-
sentação: 52/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104682

CONTRAVIA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4166; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505093839; número e data da apre-
sentação: 32/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104680

CAPELA & LEANDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2506; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503107735; número e data da apre-
sentação: 28/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104679
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MUNDICOMPO � PRODUTOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1674; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502127520; número e data da apre-
sentação: 29/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104678

PASTELARIA MIL SABORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4480; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505601898; número e data da apre-
sentação: 33/240602.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas referentes ao ano de 2001 na pasta respectiva.

12 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Amélia da Concei-
ção Roca. 1000104677
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• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34
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• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
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• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telef. 21 711 11 25   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Loja do Cidadão (Viseu) Urbanização Quinta das Mesuras
Avenida R. D. Duarte, lote 9 — 3500-643 Viseu
Telef. 23 248 49 48   Fax 23 248 49 52
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