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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

REFUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Mário Moutinho, lote 1732, rés-do-chão-C, 1400 Lisboa

Capital social: 375 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 4047.
Contribuinte n.º 502913290.

Balanço em 30 de Junho de 2002
(Em euros)

 Ano Ano
anteriorCódigo Activo Activo Amortizações Activo �das contas bruto e provisões líquido Líquido

10+11 11 � Caixa e disponib. em bancos centrais 877,93 � 877,93 1 876,29
12 12 � Disponib. à vista sobre instituições de 44 652,72 � 44 652,72 86 340,82

crédito.
20+21+280+281 3 � Outros créditos sobre instituições de 726 371,01 � 726 371,01 614 212,73

crédito.
41�481 19 � Imobilizações incorpóreas .................... 9 944,71 9 944,71 � �

42+4691�482 10 � Imobilizações corpóreas ....................... 258 551,28 91 744,41 166 806,87 180 692,89

420+4280+461� (Dos quais: imóveis) ............................... (149 618,96) (13 493,06) (136 125,90) (139 242,78)
4820�48280

46 11 � Imobilizações em curso ........................ � � � �

14+15+19+27� 13 � Outros activos ...................................... � � � 701,31
27003�29007�

2959�299+402+
409�499

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização ........................ 134 127,14 � 134 127,14 2 359,74
58 (dev.)+59 (3)

                  Total do activo ...................... 1 174 524,79 101 689,12 1 072 835,67 886 183,78

(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

36+39 14 � Outros passivos .......................................................................................... 25 709,38 20 712,66

52+54+56 (dev.) 15 � Contas de regularização .............................................................................. 175 209,43 162 734,32
58 (dev.)+59 (4)
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(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

610+611+612 6 � Provisões para riscos e encargos ................................................................ � �

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ........................................... � �
610+611 b) Outras provisões ...................................................................................... � �

60 8 � Passivos subordinados ................................................................................. � �
62 19 � Capital subscrito ......................................................................................... 375 000 375 000

630+631+639 11 � Reservas ...................................................................................................... 194 852,63 146 260,80
12 � Resultados transitados ................................................................................. � �

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício ..................................................................................... 302 064,23 181 476

                               Total do passivo ................................................. 1 072 835,67 886 183,78

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de  outros emissores.
(3) Conforme o saldo global de razão (quando o saldo devedor > saldo credor).
(4) Conforme o saldo global de razão (quando o saldo credor > saldo devedor).

 O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 3000070245

BANCO MAIS, S. A.

Sede: Rua de Soeiro Pereira Gomes, 7, sala 2, 1600, Lisboa

Capital social: 43 000 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 35 103.
Contribuinte n.º 500280312.

Balanços em 30 de Junho de 2002 e 2001
(Em euros)

2002 2001
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11+130 11 � Caixa e disp. em bancos centrais 140 200 � 140 200 211 511
12+13+130 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito 1 664 103 � 1 664 103 11 215 862

20 13 � Outros créditos sobre inst. de crédito � � � �

22+282� 4 � Créditos sobre clientes ................... 108 720 356 3 795 658 104 924 698 151 549 131
29002�29012

24+25 5 � Obrig. e outros títulos de rend. fixo � � � �

 a) De emissores públicos ................ 43 815 � 43 815 5 014 181
 b) De outros emissores .................. � � � �

400�490 16 � Participações .................................. 3 943 563 � 3 943 563 595 563
41�481+4690 17 � Imobilizações incorpóreas .............. 2 823 566 2 048 848 774 718 457 418
42�482+4691 8 � Imobilizações corpóreas ................. 5 979 541 3 754 699 2 224 841 2 470 844
27�27003�299 9 � Outros activos ................................ 4 573 439 191 129 4 382 310 6 529 988
50+51+55+58 10 � Contas de regularização .................. 6 461 099 � 6 461 099 10 267 186

                Total ............................. 134 349 681 9 790 334 124 559 347 193 299 684

(Em euros)

Código Passivo, capital próprio ou equiparado 2002 2001das contas

30+31 1 � Débitos  para com instituições de crédito .............................................. 23 372 477 62 258 420
34 3 � Débitos representados por títulos ........................................................... 17 457 926 49 647 821

341 a) Obrigações em circulação ..................................................................... 17 457 926 49 647 821

36+39 4 � Outros passivos ....................................................................................... 9 523 369 14 568 053
52+54+58 (cred.) 5 � Contas de regularização ........................................................................... 4 739 131 6 149 519

610+613 6 � Provisões para riscos e encargos ............................................................ 4 169 786 3 260 138

610+613 b) Outras provisões ................................................................................... 4 169 786 3 260 138
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Em euros)

Código Passivo, capital próprio ou equiparado 2002 2001das contas

60 7 � Passivos subordinados .............................................................................. 9 975 958 9 975 958
62 9 � Capital subscrito ...................................................................................... 43 000 000 40 000 000

632 10 � Prémios de emissão ................................................................................. 348 00 �
630+639 11 � Reservas .................................................................................................. 9 510 288 4 435 256

633 12 � Reservas de reavaliação ........................................................................... � �
69 (cred.) 14 � Lucro líquido ........................................................................................... 2 462 416 3 004 519

                                                     Total .......................................................... 124 559 347 193 299 684

Rubricas extrapatrimoniais

Código 2002das contas

(90) Garantias prestadas e outros passivos eventuais ................................................................................... 20 992 108
(94) Operações cambiais, de taxas de juro e sobre cotações ...................................................................... .. 694 969 948
(95) Responsabilidades por prestações de serviços ....................................................................................... 351 951 810
(99) Outros ................................................................................................................................................... 38 188 916

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 3000070502

CAIXA CAPITAL � SOCIEDADE DE CAPITAL DE RISCO, S. A.

Capital social: 16 500 000 euros

Balanço em 30 de Junho de 2002
(Em euros)

Ano Ano
Código anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido líquido

10+11 11 � Caixa e disp. em bancos centrais 872 � 872 1 208
12+13 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito 192 820 � 192 820 30 684

20+21+280+281+ 13 � Outros créditos sobre inst. de crédito 6 292 000 � 6 292 000 �
2880+2881+2890+
2891�2900�2901

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ................... 1 370 888 �1 336 964 33 924 198 966
287+2882+2883+2887+

2892+2893+2897�
2903�2907

240+241+245+255+ 5 � Obrig. e outros títulos de rend. fixo � � � 4 075 179
2480+250+251+2580+

26+2840+2884+
2894�29040�292

2400+2401+2410+  a) Obrig. e outros títulos de rendim. � � � �
2500+2501+2510+ fixo � de emissores públicos.
2840+2884+2894�

29040�29200�
29210

2402+2411+2412+245+  b) Obrig. e outros títulos de rendim. � � � 4 075 179
255+2480+2502+2511+ fixo � de outros emissores.

2512+2580+2840+
2884+2894�29040�

29209�29219

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias) (�)    (�)     (�)    (�)   

243+244+245+255+ 6 � Acções e outros tít. de rendimento 99 760 � 4 098 95 662 49 880
2481�24810+2490� variável.

2491+253+254+2581�
25810+2841�29041�

291�2923�2924

400�490 17 � Participações .................................. 10 222 350 �1 734 303 8 488 047 7 221 969
401�491 18 � Partes do cap. em emp. coligadas 1 642 084 �1 631 185 10 899 �

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas .............. 219 872 � 187 535 32 337 57 211

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................. 239 456 � 134 992 104 465 123 155
468+4691�482

4200+4610�48200  (Das quais: imóv. de ser. próprio) (�)    (�)     (�)    (�)    
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(Em euros)

Ano Ano
Código anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido líquido

27003 11 � Capital subscrito não realizado ...... � � � �
24810+25810 12 � Acções próp. ou partes de capital � � � �

próprio.

14+15+19+27� 13 � Outros activos ................................ 2 914 030 �1 249 008 1 665 023 3 819 642
27003�299�29007+

402+409�499

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização ................. 416 400 � 416 400 78 937
58 (dev.)+59 (dev.)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ..................... � � � �

      Total do activo ................... 23 610 532 �6 278 084 17 332 448 15 656 832

(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

30+31 1 � Débitos  para com instituições de crédito ........................................... � �

30020+30120+ a) À vista ............................................................................................... � �
30220+31020+

31220+31320+31920

1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso ................................................................ � �

32+33+35 2 � Débitos para com clientes ................................................................... � �

3213+3223 a) Depósitos de poupança ...................................................................... � �
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos ................................................................................... � �

3200+3210+ ba) À vista .................................................................................... � �
3220+3230

b)�ba) bb) A prazo ................................................................................... � �

34 3 � Débitos representados por títulos ........................................................ � �

341 a) Obrigações em circulação .................................................................. � �
340+342+349 b) Outros ................................................................................................ � �

36+39 4 � Outros passivos .................................................................................... 223 736 666 591,65

52+54+56 (cre)+ 5 � Contas de regularização ....................................................................... 113 927 39 864,53
58 (cred.)+59 (cred.)

610+611+612 6 � Provisões para riscos e encargos ......................................................... 29 928 48 287,14

612 a) Provisões para pensões e encargos similares .................................... � �
610+611+613 b) Outras provisões ................................................................................ 29 928 48 287,14

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais .................................................. � �
60 8 � Passivos subordinados .......................................................................... � �
62 9 � Capital subscrito .................................................................................. 16 500 000 16 500 000

632 10 � Prémios de emissão ............................................................................. � �
630+631+639 11 � Reservas ............................................................................................... 1 133 965 1 133 965,17

633 12 � Reservas de reavaliação ....................................................................... � �
66 13 � Resultados transitados .......................................................................... �1 927 597 �3 058 241,03

69 (cred.) 14 � Lucro do exercício .............................................................................. 1 258 488 326 365

                                         Total do passivo .............................................. 17 332 448 15 656 832

Rubricas extrapatrimoniais

Ano

1 � Passivos eventuais .............................................................................................................................................................. �

Dos quais:

Aceites e compr. por endosso de efeitos redescontados ............................................................................................... �
Cauções e activos dados em garantia .......................................................................................................................... �
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2 � Compromissos .................................................................................................................................................................... 2 627 103

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ............................................................... 369 445

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000067781

Ano

CENTRAL FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Avenida da República, 23, 4.º, 1050-185 Lisboa

Capital social: 200 000 000$00

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 466.
Contribuinte n.º 502124695.

Balanço em 30 de Junho de 2002
(Em euros)

2002
Código 2001Activodas contas Activo Amortizações Activo (líquido)

bruto e provisões líquido

10+11 11 � Caixa e disp. em bancos centrais 249,40 � 249,40 335,85
12+13 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito 97 366,03 � 97 366,03 107 887,28

20 13 � Outros créditos sobre inst. de crédito 1 122 295,27 � 1 122 295,27 1 147 235,16
2400+2500+260 4 � Obrig. e outros títulos de rend. fixo � � � �

4.1 � De emissores públicos ........... � � � �

41+460+4691+481 19 � Imobilizações incorpóreas .............. 191 109,64 153 733,96 37 375,68 38 984,32

42+461/2/3/8/9 10 � Imobilizações corpóreas ................. 171 809,68 99 962,46 71 847,22 72 211,94
2+482

19+27�2703� 13 � Outros activos ................................ 102 645,66 � 102 645,66 100 562,55
29007�299+

409�499

51+55+58 (dev.)+ 15 � Contas de regularização .................. 22 413,71 � 22 413,71 19 624,49
59 (dev.)

            Total do activo .................. 1 707 889,39 253 696,42 1 454 129,97 1 486 841,59

(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

33+36+39 4 � Outros passivos ....................................................................................... 108 678,09 152 559,20

52/4+58 (cred.)+ 5 � Contas de regularização ........................................................................... 37 229,13 100 761,40

610/1/2/3 6 � Provisões para riscos e encargos ............................................................ 20 554,08 38 855,08
59 (cred.)

610+611+613 a) Outras provisões ................................................................................... 20 554,08 38 855,08

62 9 � Capital subscrito ...................................................................................... 1 000 000 997 595,79
630/1/2/4/9 11 � Reservas .................................................................................................. 224 946,89 180 295,56

66 13 � Resultados transitados ............................................................................. � �
69 14 � Lucro do exercício .................................................................................. 62 784,78 16 774,56

                                                Total do passivo ............................................. 1 454 192,97 1 486 841,59

Lisboa, 30 de Junho de 2002. � Pela Administração: Luís Manuel Abrantes Marques � Sérgio Manuel Arsénio Alves Contreiras. �
O Responsável pela Contabilidade, Paulo Manuel Dias da Silva Fernandes. 3000071235



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 252 � 31 de Outubro de 200223 568-(8)



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 252 � 31 de Outubro de 2002 23 568-(9)

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Albufeira .................................................................... 23 568-(40)
Alcobaça .................................................................... 23 568-(42)
Alenquer .................................................................... 23 568-(62)
Alvaiázere .................................................................. 23 568-(45)
Arganil ....................................................................... 23 568-(33)
Barcelos ..................................................................... 23 568-(16)
Braga ......................................................................... 23 568-(21)
Cantanhede ................................................................ 23 568-(34)
Cascais ....................................................................... 23 568-(63)
Covilhã ...................................................................... 23 568-(32)
Ferreira do Alentejo .................................................. 23 568-(16)
Ferreira do Zêzere ..................................................... 23 568-(98)
Figueira da Foz ........................................................ 23 568-(36)
Gouveia ..................................................................... 23 568-(42)
Grândola ................................................................... 23 568-(125)
Guimarães ................................................................. 23 568-(31)
Idanha-a-Nova .......................................................... 23 568-(32)
Lisboa:

3.ª Secção .......................................................... 23 568-(64)
4.ª Secção .......................................................... 23 568-(64)

Lousã ......................................................................... 23 568-(36)

Marinha Grande ........................................................ 23 568-(45)
Miranda do Corvo ..................................................... 23 568-(37)
Miranda do Douro .................................................... 23 568-(31)
Montemor-o-Novo ..................................................... 23 568-(38)
Montemor-o-Velho ..................................................... 23 568-(38)
Oliveira de Azeméis ................................................... 23 568-(11)
Ourém ........................................................................ 23 568-(98)
Pombal ...................................................................... 23 568-(47)
Portimão .................................................................... 23 568-(41)
Porto:

1.ª Secção .......................................................... 23 568-(74)
2.ª Secção .......................................................... 23 568-(90)

Rio Maior .................................................................. 23 568-(125)
Santa Maria da Feira ............................................... 23 568-(11)
São João da Madeira ............................................... 23 568-(14)
Seia ............................................................................ 23 568-(42)
Seixal ......................................................................... 23 568-(126)
Sines ........................................................................... 23 568-(126)
Torres Novas .............................................................. 23 568-(125)
Torres Vedras ............................................................. 23 568-(73)
Vila Nova de Gaia ..................................................... 23 568-(90)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 252 � 31 de Outubro de 2002 23 568-(11)

4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

GESTAMP AVEIRO � INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

(anteriormente TAVOL � INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS
DE AUTOMÓVEIS, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 2049/890116; identificação de pessoa colectiva n.º 502094486;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 13, 14 e 15/020711.

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

a) Foi aumentado o capital social na quantia de 25 000 000 euros,
realizado por conversão de suprimentos, através da emissão de
5 000 000 de acções do valor nominal de cinco euros cada uma e
posteriormente reduzido a 12 000 000 de euros, por deliberação de
28 de Junho de 2002;

b) Foram alterados os artigos 1.º e 4.º do pacto social, cuja nova
redacção é a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação GESTAMP AVEIRO �
Indústria de Acessórios de Automóveis, S. A., e tem a sua sede no
lugar de Sabrosas, freguesia de Nogueira do Corvo, concelho de Oli-
veira de Azeméis.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 000 de euros, representado por 2 400 000 acções ordinárias
ao portador, com o valor nominal de cinco euros, cada.

2 � Mantém-se.
3 � Mantém-se.
4 � Mantém-se.

Relatório do revisor oficial de contas (Artigo 28.º do Código das
Sociedades Comerciais).

1 � Introdução
A administração da TAVOL � Indústria de Automóveis, S. A., com

sede em Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis, matriculada no
Registo Comercial de Oliveira de Azeméis sob o n.º 2049, solicitou-
nos a emissão do relatório previsto no artigo 28.º do Código das So-
ciedades Comerciais sobre as entradas em espécie para a realização do
aumento de capital da sociedade de 7 500 000 euros para
32 500 000 euros, subscrito pelo accionista único GESTAMP
Portugal, L.da, conforme deliberado na assembleia geral de accionistas
de hoje.

2 � Identificação do titular e descrição dos bens
A sociedade de direito português GESTAMP Portugal, L.da, com

sede em Campos, Vila Nova de Cerveira, matriculada no Registo
Comercial de Vila Nova de Cerveira sob o n.º 211, é detentora de
créditos sobre a TAVOL � Indústria de Automóveis, S. A., resultan-
tes de entregas em dinheiro.

3 � Avaliação dos bens
Para efeitos de avaliação dos créditos, procedemos ao exame da

conta-corrente existente nos livros da TAVOL � Indústria de
Automóveis, S. A., a qual evidenciava um saldo a favor da GESTAMP
Portugal, L.da, de 30 519 202,64 euros, à data de 30 de Abril de 2002.

Por procedimentos mínimos de revisão adequados aos fins especí-
ficos visados, nomeadamente a verificação dos documentos
contabilísticos de suporte mais significativos, confirmamos que aque-
le montante resultou de entradas de fundos durante o exercício de
2001 até 30 de Abril de 2002 e não temos conhecimento de se terem
verificado reduções de valor até à data deste relatório.

4 � Conclusão
Considerando a avaliação efectuada no ponto 3 deste relatório,

declaramos que os créditos da GESTAMP Portugal, L.da, atingem o
valor subscrito no aumento de capital da TAVOL � Indústria de
Automóveis, S. A., no montante de 25 000 000 euros.

Lisboa, 5 de Junho de 2002.
A. Gândara, O. Figueiredo & Associado
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Alfredo

Guilherme da Silva Gândara

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado, na sua redacção actualizada, e o relatório do revisor oficial
de contas a que se refere o artigo 28.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

Está conforme.

26 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles Oliveira. 2001622295

SANTA MARIA DA FEIRA

APLICAÇÃO 7 � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6898/010605; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/010605.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de APLICAÇÃO 7 � Investi-
mento Imobiliário, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Meladas, 380, freguesia
de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

2 � O conselho de administração pode, sem dependência de deli-
beração dos accionistas:

a) Transferir a sede para qualquer outro local permitido por lei;
b) Criar, em qualquer parte do território nacional ou no estrangei-

ro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou
outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção, urbanização e gestão de
imóveis, compra e venda de imóveis para si ou para revenda, a promo-
ção e exploração de imóveis.

ARTIGO 4.º

A sociedade dura por tempo indeterminado, com início reportado
à data da sua constituição.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 10 000 acções.
2 � As acções têm o valor nominal de cinco euros, cada uma.
3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou

incorporar-se em títulos de uma, cinco, 10, 50, 100, 500, 1000 e
múltiplos de 1000.

4 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

5 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto.
6 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão, fi-

car sujeitas a remição em data fixa ou a deliberar pela assembleia geral;
a remição é feita pelo valor nominal das acções ou com o prémio que
for fixado na deliberação da assembleia geral que a decidir.

7 � Os títulos representativos das acções são nominativos ou ao
portador, registados ou não, reciprocamente convertíveis nos termos
da lei.

8 � Os títulos representativos das acções são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e por um mandatário com poderes espe-

ciais para o acto; ou
c) Por dois mandatários, para o efeito designados; podendo as as-

sinaturas dos administradores ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 7.º

Salvo se diversamente for deliberado em assembleia geral para o
efeito convocada e por accionistas que representem, pelo menos, 51%
do capital realizado, os accionistas gozam, na proporção das acções
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que possuírem, do direito de preferência nos aumentos de capital, quer
na subscrição das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente
às quais tal direito não tenha sido exercido.

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração pode decidir aumentar o capital
social, por uma ou mais vezes, nas modalidades permitidas por lei,
até ao montante de 5 000 000 de euros.

2 � Nos aumentos de capital que decidir, compete ao conselho de
administração fixar os respectivos termos e condições, bem como a
forma e os prazos de subscrição e realização.

3 � A autorização para a(s) decisão(ões) de aumento de capital
prevista(s) no n.º 1 é válida pelo prazo máximo permitido por lei e
pode ser renovada uma ou mais vezes.

ARTIGO 9.º

1 � Na realização de entradas referentes às acções que hajam subs-
crito num aumento de capital, os accionistas ficam constituídos em
mora se não procederem a elas, no todo ou em parte, até ao termo
do prazo fixado para o efeito, na respectiva deliberação da assembleia
geral ou decisão do conselho de administração; sobre as importâncias
em dívida incidem, pelo tempo que a mora durar, juros à taxa máxi-
ma permitida por lei.

2 � Enquanto ocorrer a situação de mora, prevista no número
anterior, suspendem-se todos os direitos sociais inerentes às acções
em causa.

3 � Os accionistas em mora na realização de entradas relativas às
acções que hajam subscrito num aumento de capital e que, interpela-
dos para efectuarem o pagamento das importâncias em dívida, acres-
cidas dos respectivos juros, o não façam no prazo que lhes for mar-
cado, perdem, a favor da sociedade, essas acções e o montante de
todos os pagamentos por conta delas efectuados.

ARTIGO 10.º

1 � A utilização, por qualquer accionista, de informações obtidas
através do exercício do direito de informação, para fins estranhos ao
mesmo e com prejuízo da sociedade ou de outro accionista, constitui
o infractor em responsabilidade, nos termos gerais, pelos danos que
lhes causar e implica a amortização das acções por ele detidas.

2 � A amortização efectua-se por deliberação da assembleia geral,
devendo o conselho de administração proceder à sua convocação no
prazo máximo de 60 dias a contar do conhecimento do facto que
permite a amortização.

3 � A deliberação da assembleia geral é comunicada, por qualquer
meio, ao accionista por ela afectado.

4 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-
tização é o valor contabilístico das acções, apurado através do último
balanço aprovado.

5 � Salvo disposição legal em contrário ou acordo entre as partes,
o pagamento da contrapartida da amortização pode ser fraccionado
em prestações, até ao máximo de seis, iguais, sem qualquer acréscimo
de juros ou encargos.

6 � Sendo realizado de uma só vez, o pagamento da contrapartida
da amortização deve ser feito até seis meses após a fixação definitiva
dela; sendo fraccionado em prestações, a primeira vence-se no prazo
máximo de seis meses contados da data da fixação definitiva da
contrapartida e cada uma das demais, em prazo, com referência ao
momento estipulado para a realização da anterior, igual ao estabele-
cido para a inicial.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente permiti-
dos, designadamente obrigações de todos os tipos previstos na lei, em
conformidade com o que for decidido pelo conselho de administração
ou deliberado pela assembleia geral, nos termos da lei.

2 � As decisões e deliberações de emissão de títulos de dívida e
obrigações podem ser tomadas pela maioria que, para cada tipo, a lei
especifique como mínima.

3 � As obrigações e, nos casos previstos na lei, demais títulos de
dívida podem revestir a forma escritural ou incorporar-se em títulos
de uma, cinco, 10, 50, 100, 500, 1000 e múltiplos de 1000.

4 � As obrigações escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

5 � Os títulos representativos das obrigações são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e por um mandatário com poderes espe-

ciais para o acto; ou
c) Por dois mandatários, para o efeito designados; podendo as as-

sinaturas dos administradores ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 12.º

A sociedade não é obrigada a dividir os títulos objecto de
contitularidade que incorporem mais de uma acção ou um título de dí-
vida, enquanto não tiver havido partilha ou divisão entre os contitulares;
mas, realizada esta, a divisão dos títulos pode ser efectuada a requeri-
mento dos interessados.

ARTIGO 13.º

As operações de registo das transmissões, conversões e outras,
relativas a acções e títulos de dívida, quaisquer que sejam, quando
efectuadas a requerimento dos respectivos detentores ou titulares,
constituem encargo dos interessados, a pagar no momento da formu-
lação do correspondente pedido.

ARTIGO 14.º

Mediante resolução do conselho de administração ou, se a lei a
exigir, deliberação dos accionistas, a sociedade pode, nos termos au-
torizados por lei:

a) Subscrever, adquirir, alienar e onerar por qualquer forma;
a.1) Acções, quotas, partes sociais ou obrigações de outras socieda-

des com objecto igual ou diferente;
a.2) Participações em agrupamentos complementares de empre-

sas, consórcios e associações em comparticipação;
b) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títulos

de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como fazer
sobre umas e outros as operações que forem julgadas convenientes;

c) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por quais-
quer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que mediante a
constituição de garantias reais.

ARTIGO 15.º

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

ARTIGO 16.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único são eleitos pelos
accionistas.

2 � A eleição é realizada em listas separadas, com especificação
do cargo que neles competir a cada membro.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único consideram-se
empossados logo que tenham sido eleitos.

ARTIGO 17.º

1 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único dura
por um ano civil, renovável automaticamente, até ao máximo de três,
e, sem prejuízo do disposto no n.º 4 deste artigo, desde que, aquando
da votação do relatório de gestão, das contas do exercício e da apli-
cação dos resultados, os accionistas não deliberem substituir algum ou
alguns deles ou todos.

2 � De três em três anos, os accionistas procedem obrigatoria-
mente à eleição dos membros da mesa da assembleia geral, do conse-
lho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único servem pelo período
do mandato e mantêm-se em funções até serem legalmente substi-
tuídos; o ano civil em que forem eleitos conta como completo para
o cômputo do período do mandato.

4 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único podem ser reeleitos
uma ou mais vezes.

5 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único não podem fazer-se
representar no exercício dos seus cargos, salvo o disposto no arti-
go 28.º, n.º 3, deste contrato.

ARTIGO 18.º

As votações dos órgãos sociais revestem a forma que o respectivo
presidente determinar, salvo o disposto em preceitos legais imperativos.

ARTIGO 19.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho fiscal
ou o fiscal único podem ser retribuídos mediante uma remuneração
fixa para determinado período, senhas de presença ou outras atribui-
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ções patrimoniais, cumulativamente ou apenas em algumas das refe-
ridas modalidades.

2 � A remuneração de todos ou alguns dos membros do conselho
de administração pode consistir, parcialmente, em participação nos
lucros da sociedade.

3 � A participação referida no número anterior não pode exce-
der, para todos os administradores em exercício, 3%.

4 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão eleita por aquela
deliberar sobre:

a) A retribuição a que alude o n.º 1;
b) As remunerações de cada um dos administradores;
c) Quais os administradores cuja remuneração consiste em participa-

ção nos lucros, bem como a percentagem destes atribuída a cada um.
5 � A comissão prevista no número anterior será constituída por

três accionistas, que escolherão o respectivo presidente; o período de
duração de funções desta comissão coincidirá com o dos órgãos sociais.

6 � A remuneração nos termos estabelecidos no n.º 2 depende
sempre da aquiescência dos administradores a quem houver sido atri-
buída; se algum não a aceitar, a parte correspondente é deduzida ao
montante a esse fim destinado.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com a
antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada para a respec-
tiva reunião, demonstrem possuir, pelo menos, 200 acções.

2 � Os accionistas detentores de menos de 200 acções podem agru-
par-se até completarem este número, fazendo-se representar na assembleia
geral por um deles, observado o disposto no número anterior.

3 � Salvo imposição decorrente de preceito legal imperativo, os
accionistas sem direito de voto e os possuidores de títulos de dívida
não podem assistir às reuniões da assembleia geral.

4 � A cada grupo de 200 acções corresponde um voto.

ARTIGO 21.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, podendo ter um vice-presidente e mais secretários.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral podem não ser ac-
cionistas.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral reúne:
a) No prazo legal, para:
a.1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
a.2) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
a.3) Exercer as demais competências a ela conferidas pela lei ou

por este contrato;
b) Sempre que:
b.1) O conselho de administração, o fiscal único ou o conselho

fiscal o solicitem;
b.2) Um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condições

previstas na lei, o requeiram.
2 � O requerimento referido na alínea b), subalínea b.2), do nú-

mero anterior deve ser formulado por escrito e dirigido ao presidente
da mesa da assembleia geral, indicando com precisão os assuntos a
incluir na ordem do dia e justificando a necessidade da reunião da
assembleia; considera-se não justificado o requerimento cujos moti-
vos, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam
concretamente as razões dele determinantes.

3 � Salvo disposição legal imperativa, para que a assembleia geral
convocada a requerimento de accionistas possa deliberar, devem estar
presentes ou fazer-se representar accionistas detentores de acções que
totalizem, no mínimo, o valor exigido por lei para legitimar o pedido
de convocação da reunião.

4 � Excepto se a lei impuser outras formalidades, a convocação
da assembleia geral, quando sejam nominativas todas as acções da
sociedade, pode fazer-se por cartas registadas, expedidas com a ante-
cedência legal mínima em relação à data da sua realização.

5 � O(s) accionista(s) a quem, por lei, assista o direito de
requerer(em) que na ordem do dia de uma assembleia geral já convocada
ou a convocar sejam incluídos determinados assuntos, deve(m) dedu-
zir essa pretensão por escrito, dirigido ao presidente da mesa, identi-
ficando com clareza e precisão tais assuntos.

ARTIGO 23.º

1 � Os accionistas com direito a voto podem fazer-se representar
na assembleia geral.

2 � A representação voluntária de um accionista na assembleia
geral só pode ser conferida a outro accionista ou a pessoa a quem a
lei imperativa atribua esse direito.

3 � As pessoas colectivas são representadas por quem nomearem
para o efeito.

4 � As representações previstas nos números anteriores devem
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por escri-
to entregue na sede da sociedade com a antecedência mínima de cin-
co dias úteis sobre a data designada para a reunião a que se referirem;
o presidente da mesa assembleia geral, quando tiver dúvidas sobre a
veracidade das assinaturas dos escritos comunicando as representações,
pode exigir o reconhecimento notarial delas.

ARTIGO 24.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de admi-
nistração composto de três a nove membros, um dos quais desempe-
nhará as funções de presidente e podendo um ou mais desempenhar as
de vice-presidente(s).

ARTIGO 25.º

1 � Ao conselho de administração compete, em geral, o exercício
de todos os poderes de direcção, gestão, administração e representa-
ção da sociedade e, em especial:

a) Nos termos definidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), deste con-
trato, transferir a sede da sociedade para qualquer outro local permi-
tido por lei;

b) Nos termos estabelecidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), deste
contrato, criar, em qualquer parte do território nacional ou no es-
trangeiro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escri-
tórios ou outras formas locais de representação da sociedade;

c) Nos termos do estipulado no artigo 14.º deste contrato:
c.1) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar, por qualquer forma:
c.1.1) Acções, quotas, partes sociais, obrigações de outras socieda-

des com objecto igual ou diferente;
c.1.2) Participações em agrupamentos complementares de empre-

sas, consórcios e associações em participação;
c.2) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títulos

de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como fazer
sobre umas e outros as operações que forem julgadas convenientes;

c.3) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por quais-
quer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que mediante a
constituição de garantias reais;

d) Exercer e promover o exercício dos direitos da sociedade nos
agrupamentos complementares de empresas, consórcios, associações
em participação e sociedades em que participe;

e) Adquirir, alienar, permutar, locar e onerar por qualquer forma
bens mobiliários;

f) Negociar com instituições de crédito operações de financiamen-
to, activas ou passivas, nos termos, condições e formas que reputar
convenientes;

g) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiro,
emitir, aceitar, subscrever e endossar cheques, letras, livranças, ex-
tractos de factura e outros títulos de crédito;

h) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros;

i) Desempenhar as demais funções previstas neste contrato e na lei.
2 � O conselho de administração estabelece as regras do seu fun-

cionamento.
ARTIGO 26.º

1 � O conselho de administração pode, por meio de decisão regis-
tada em acta, delegar em qualquer dos seus elementos:

a) A execução das decisões do próprio conselho;
b) A gestão corrente da sociedade;
c) A competência para determinadas matérias de administração.
2 � Sendo composto por cinco ou nove membros, o conselho de

administração pode, nos termos fixados no número anterior, delegar
as competências aí referidas numa comissão executiva, constituída por
um número menor, ímpar, de administradores, um dos quais será obri-
gatoriamente o presidente do conselho, a quem caberá o mesmo car-
go nesta comissão.

3 � O conselho de administração define o regime de funciona-
mento da comissão prevista no número anterior.

4 � O conselho de administração pode, por meio de decisão regis-
tada em acta, designar um secretário da sociedade e o seu suplente.

ARTIGO 27.º

1 � Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para a
sociedade vinculam-na se praticados por:

a) Um administrador-delegado, dentro dos limites da delegação do
conselho de administração;

b) Dois administradores;
c) Um administrador e um procurador com poderes para a catego-

ria de actos na qual se inclua aquele em que intervém;
d) Dois procuradores, conjuntamente, com poderes para a catego-

ria de actos na qual se inclua aquele em que intervêm; ou
e) Um procurador com poderes especiais.
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2 � Nos actos de mero expediente basta a intervenção de um
administrador ou de um procurador.

ARTIGO 28.º

1 � O conselho de administração reúne-se mediante convocação,
por qualquer meio, do seu presidente ou de outros administradores,
nos termos da lei imperativa.

2 � O conselho de administração reúne-se quando e onde o inte-
resse social o exigir.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente
do conselho.

4 � Os administradores podem votar por correspondência as re-
soluções do conselho de administração.

5 � O presidente do conselho de administração tem voto de qua-
lidade nas resoluções do conselho.

ARTIGO 29.º

1 � O conselho de administração pode nomear, de entre os seus
membros, accionistas e membros dos outros órgãos sociais, uma co-
missão consultiva, à qual compete, sempre que para o efeito for so-
licitada pelo próprio conselho, dar parecer sobre:

a) Os planos e a estratégia da actividade da sociedade;
b) As propostas de alteração do contrato social, aumento de capi-

tal, emissão de obrigações, fusão, cisão, transformação e dissolução
da sociedade.

2 � O conselho de administração fixa a composição, o período de
duração de funções e o regime de funcionamento da comissão referi-
da no número anterior.

ARTIGO 30.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a um
conselho fiscal, nomeados nos termos da lei.

ARTIGO 31.º

1 � A importância dos lucros de cada exercício tem a aplicação
que os accionistas deliberarem, ressalvadas as limitações decorrentes
de disposições legais imperativas.

2 � Serão autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso do
exercício, até ao máximo permitido por lei.

ARTIGO 32.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou median-
te deliberação de accionistas que detenham acções correspondentes a,
pelo menos, 51% do capital social realizado.

2 � A liquidação do património, em consequência da dissolução da
sociedade, é feita extrajudicialmente por uma comissão constituída
pelos membros do conselho de administração em exercício, salvo
deliberação dos accionistas em sentido diverso.

ARTIGO 33.º

1 � Todos os diferendos que se suscitem entre accionistas ou en-
tre eles e a sociedade, em relação com o presente contrato ou com
deliberações sociais, serão submetidos ao Centro de Arbitragem Co-
mercial da Associação Comercial de Lisboa/Câmara de Comércio e
Indústria Portuguesa e Associação Comercial do Porto/Câmara de
Comércio e Indústria do Porto, para resolução definitiva por tribunal
arbitral funcionando sob a égide do referido Centro, nos termos do
respectivo regulamento.

2 � A arbitragem decorrerá na sede da Associação Comercial do
Porto/Câmara de Comércio e Indústria do Porto.

3 � O tribunal arbitral será composto por três árbitros.
4 � Os árbitros julgam segundo a lei portuguesa.

ARTIGO 34.º

1 � Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comer-
ciais poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas em
assembleia geral.

2 � A sociedade assume os negócios e as despesas que forem ne-
cessários à sua constituição e funcionamento, ainda que anteriores à
sua constituição e registo.

Disposição transitória

Ficam, desde já, nomeados os órgãos sociais para o primeiro ano,
renovável automaticamente até ao máximo de três, compostos pelos
elementos a seguir indicados, dos quais os administradores, dispensa-
dos da prestação de caução ficam desde já, autorizados a efectuar le-

vantamentos, na conta de depósito do capital aberta em nome da
sociedade, a fim de fazer face às despesas com a sua constituição,
instalação e registo:

Mesa da assembleia geral: presidente: Catarina Cláudia Saraiva Maul
de Castro Teixeira; secretário: Américo Gustavo de Oliveira Ferreira.

Conselho de administração: presidente: Américo Ferreira de
Amorim, casado, residente na Rua da Rainha D. Estefânia, 163,
Porto; vogais: Rui Miguel Duarte Alegre, casado, residente na
Rua do Campo Alegre, 1228, 3.º, direito, Porto, e Jaime Eduar-
do Lamego Lopes, casado, residente na Rua do Infante Santo, 33,
4.º, A, Porto.

Fiscal único: efectivo: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & As-
sociados (Sociedade de Revisores Oficiais de Contas), com sede na
Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa, representada por Eugénio
Luís Lopes Franco Ferreira, casado, residente na Rua de Alves Redol,
314, 5.º, A, habitação 13, Porto; suplente: António da Trindade Nunes
(revisor oficial de contas), casado, residente na Avenida do Duque
D�Ávila, 104, 7.º, Lisboa.

Conferida, está conforme o original.

21 de Junho de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000150143

SÃO JOÃO DA MADEIRA

SOLIZÉ � ARTEFACTOS DE BORRACHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 753/870226; identificação de pessoa colectiva
n.º 501787631; entrega n.º 1/020702.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

2 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146435

ECOREUTIL � CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1724/990909; identificação de pessoa colectiva
n.º 504466852; entrega n.º 164/020628.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

30 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146434

URGEL & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1863/010323; identificação de pessoa colectiva
n.º 505307570; entrega n.º 5/020701.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

30 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146432

L. C. C. A. � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1585/980306; identificação de pessoa colectiva
n.º 504088149; entrega n.º 6/020701.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

30 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146430
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M. J. PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 283/770806; identificação de pessoa colectiva
n.º 500688761; entrega n.º 7/020701.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

30 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146429

CALÇADO GAIATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1773/000317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504673459; entrega n.º 11/020701.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

30 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146428

CLÍNICA DAS LARANJEIRAS � MEDICINA FÍSICA
E REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1001/900926; identificação de pessoa colectiva
n.º 502421517; entrega n.º 1/020703.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

30 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146427

CRISLETE � FABRICAÇÃO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1584/980302; identificação de pessoa colectiva
n.º 504077252; entrega n.º 1/020704.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

1 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146426

S. C. B. DOIS � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE ARTIGOS PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 750/870218; identificação de pessoa colectiva
n.º 501785027; entrega n.º 2/020704.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

1 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146425

PRÉ-ARTE � FÁBRICA DE PREFABRICADOS
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1333/891006; identificação de pessoa colectiva
n.º 502110511; entrega n.º 3/020704.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

1 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146423

DOVAMA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1130/920605; identificação de pessoa colectiva
n.º 502775874; entrega n.º 1/020726.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

1 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146422

UNIVERSIS � GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS
INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 902/890524; identificação de pessoa colectiva
n.º 502166444; entrega n.º 1/020729.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

1 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146421

SEABRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 606/830412; identificação de pessoa colectiva
n.º 501371575; entrega n.º 2/020701.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

30 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146419

LUÍS CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 697/860428; identificação de pessoa colectiva
n.º 501666613; entrega n.º 1/020701.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

30 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146418

VIRSOL � FÁBRICA DE PERTENCES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 260/770404; identificação de pessoa colectiva
n.º 500666393; entrega n.º 3/020701.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

30 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146416

BRASINHA � FOGÕES DE SALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1378/950619; identificação de pessoa colectiva
n.º 503436585; entrega n.º 4/020701.
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Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

30 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 1000146415

LAUCONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1582/980225; identificação de pessoa colectiva
n.º 504079263; entrega n.º 17/020701.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

1 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2001888589

RESTAURANTE CHINÊS CASA DE WU,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1441/960830; identificação de pessoa colectiva
n.º 503708011; entrega n.º 16/020701.

Certifico que foram depositados os documentos para registo de
prestações de contas, relativas ao exercício de 2001.

30 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2001888570

BEJA
FERREIRA DO ALENTEJO

TELAFLOR, L.DA

Sede: Rua do Poeta Ary dos Santos, Canhestros

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrícula
n.º 128/930913; identificação de pessoa colectiva n.º 503053155;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/020326.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato:

Capital � reforçado com 602 410$, pelos sócios em dinheiro e
redenominado em euros � passando para 5000 euros.

Artigo alterado 3.º
Sócios e quotas � António Manuel Cardador Lança, com uma quota de

3750 euros, e Astéria Gomes Soares Lança, com uma quota de 1250 euros.

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

Está conforme.

3 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Maria José Ameixa Caeta-
no Patrício Jorge. 2001520379

BRAGA
BARCELOS

JORGE COUTINHO, SGPS, S. A.

Sede: Avenida de João Paulo II, 354, 3.º, direito, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4905/
020204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/020204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujos estatutos
são do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Coutinho, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede social na Avenida de João Paulo
II, 354, 3.º, direito, da cidade e concelho de Barcelos.

2 � A administração poderá transferir a sede social para qualquer
outro local do concelho da sede ou limítrofe, devendo essa mudança
ser comunicada aos accionistas.

3 � Por deliberação unânime da administração, pode esta criar e
encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação social, no País ou fora dele.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na gestão de participações sociais nou-
tras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades eco-
nómicas.

CAPÍTULO II
Do capital social, acções e obrigações da sociedade

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, totalmente subscrito em dinheiro, é de
50 000 euros, representados por 500 acções de valor nominal de
100 euros, cada uma.

2 � As acções são nominativas, ou ao portador, e são representa-
das por títulos de uma, cinco, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural, sen-
do estas acções e as tituladas reciprocamente conversíveis.

4 � A transmissibilidade das acções nominativas a não accionistas
carece do consentimento da sociedade.

5 � A sociedade, em primeiro lugar, e os accionistas em segundo,
têm direito de preferência na aquisição de acções nominativas da
sociedade.

6 � Os títulos representativos das acções serão autenticados com
o carimbo e assinados por dois administradores, podendo as assinatu-
ras ser de chancela, por eles autorizada, ou por mandatários da soci-
edade com poderes especiais para esse acto.

7 � As despesas de conversão, concentração, divisão ou substitui-
ção de acções são de conta dos accionistas requerentes.

8 � Poderá a sociedade emitir títulos provisórios.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social poderá ser aumentado até ao valor de
4 882 000 euros, sem necessidade de ser aprovado pela assembleia
geral.

2 � Qualquer aumento do capital social para além do valor acima
indicado necessitam da aprovação de uma maioria de dois terços da
assembleia geral.

3 � Nos aumentos de capital social os accionistas têm direito de
preferência na proporção das acções que possuírem, quer na subscri-
ção de novas acções, quer no rateio daquelas relativamente às quais
tal direito de preferência não tenha sido exercido.

ARTIGO 6.º

1 � É permitido à sociedade adquirir acções próprias dentro dos
limites legais e realizar sobre elas as operações de alienação ou one-
rarão que se mostrem convenientes aos interesses sociais, desde que
essa aquisição seja aprovada por uma maioria de dois terços da
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir obrigações, sob qualquer das modali-
dades permitidas por lei.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, os accio-
nistas têm direito de preferência na subscrição das obrigações na pro-
porção das acções que então possuírem.

ARTIGO 8.º

1 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto ou remí-
veis, dentro dos limites legais.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas prestações acessórias além das entradas, aos
accionistas de maior idade, nomeadamente através de prestações su-
plementares de capital ou de suprimentos, devendo o montante, ele-
mentos essenciais e o carácter oneroso ou gratuito serem fixados por
maioria qualificada pela assembleia geral, nunca podendo exceder o
quíntuplo do capital social.
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CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam, e que até oito dias antes da realização da assembleia as
tenham registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
em cofres da sociedade ou de instituições de crédito.

2 � Às assembleias gerais devem estar presentes, mesmo que não
sejam accionistas a administração, o fiscal único e os revisores que
tenham examinado as contas.

ARTIGO 11.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 12.º

Em primeira convocação, a assembleia geral só poderá deliberar
desde que estejam presentes ou representados accionistas que totalizem,
pelo menos, 50% do capital social.

ARTIGO 13.º

Em segunda convocação, as assembleias gerais poderão deliberar
qualquer que seja o número dos accionistas presentes ou representa-
dos e o capital de que sejam titulares.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, a eleger quadrienalmente.

ARTIGO 15.º

Os membros dos órgãos sociais podem ser escolhidos de entre não
accionistas da sociedade.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente, por convocação
do seu presidente, num dos três primeiros meses subsequentes ao ter-
mo de cada ano social, com fim de:

a) Apreciar, discutir e votar o relatório, balanço e contas e pare-
cer do fiscal único relativo ao ano económico findo;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Proceder à eleição dos órgãos sociais que no respectivo ano

cessem os mandatos.
2 � A assembleia geral reunirá ainda por convocação do presiden-

te da mesa, por sua iniciativa, a solicitação do conselho de adminis-
tração, do fiscal único ou de accionistas, que nos termos da lei, reú-
nam as condições necessárias para requererem a convocação da
assembleia geral.

ARTIGO 17.º

De cada reunião da assembleia geral a mesa lavrará uma acta, que
será assinada pelo presidente e pelo secretário.

CAPÍTULO IV

Da administração da sociedade

ARTIGO 18.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um administra-
dor único, eleito em assembleia geral, por um período de quatro anos
reelegíveis.

2 � Aplica-se à eleição do administrador a regra especial de elei-
ção do n.º 1, do artigo 392.º, do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A administração será ou não remunerada, conforme a
assembleia geral deliberar e são dispensados de caução.

4 � Para o quadriénio 2002-2005, foi eleito o seguinte
elemento: Jorge dos Santos Coutinho.

ARTIGO 19.º

No caso de impedimento permanente do administrador único, pode
sob sua proposta, escolher quem irá preencher a vaga até ao termo
do mandato, devendo, contudo, tal escolha ser ratificada na assembleia
geral seguinte.

ARTIGO 20.º

1 � Ao administrador único são conferidos os mais amplos pode-
res de representação da sociedade, designadamente os referidos nas

alíneas a) a n), do artigo 406.º, do Código das Sociedades Comerciais,
incluindo comprar e vender veículos automóveis.

2 � Ao administrador único é permitido delegar numa comissão
executiva a totalidade ou parte dos seus poderes, com excepção das
matérias incluídas nas alíneas a) a d), f), g), j), m) e n), do artigo 406.º,
do Código das Sociedades Comerciais.

3 � A alienação ou oneração de participações sociais detidas pela
sociedade que representem mais do que 10% do capital social da
empresa participada ou se tratem de fracções de uma participação
cujo valor, na totalidade, seja superior a 250 000 euros, está sujeita a
aprovação por uma maioria de dois terços da assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Os actos praticados pelo administrador único em nome da socieda-
de, dentro dos poderes que a lei e o presente contrato lhe conferem,
vinculam a sociedade.

ARTIGO 22.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único.

CAPÍTULO V

Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 23.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um su-
plente, ambos revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral
por um período de quatro anos.

§ único. São eleitos para o presente quadriénio como fiscal
único: Efectivo: António Maria Gomes da Rocha Grenha, casado, com
domicílio profissional na Alameda de Santo António dos Capuchos,
6, 2.º, esquerdo, da cidade de Lisboa, revisor oficial de contas n.º 22;
suplente: Idalécio Alfredo Moura Tavares, casado, com domicílio
profissional na Alameda de Santo António dos Capuchos, 6, 2.º, es-
querdo, da cidade de Lisboa, revisor oficial de contas n.º 748.

ARTIGO 24.º

Compete ao fiscal único os mais amplos poderes de fiscalização
dos actos de administração da sociedade, bem como da legalidade,
regularidade e pontualidade com que os mesmos são praticados e exe-
cutados.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e comuns aos órgãos sociais

ARTIGO 25.º

A fixação dos vencimentos dos órgãos sociais, bem como outras
regalias, será anualmente, definida pela assembleia geral, que poderá
delegar numa comissão de vencimento formada para o efeito.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação da sociedade e disposição final

ARTIGO 26.º

A sociedade dissolve-se nos termos e nos casos legais, sendo liqui-
datários os membros do conselho de administração que ao tempo
estiverem em exercício.

Está conforme.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000146546

MANUEL ISAÍAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Santa Cruz, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4909/
020802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/020802.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que Manuel Isaías
de Sousa Alves casado com Maria de Fátima Teixeira Ruivo, na co-
munhão de adquiridos, constituiu uma sociedade unipessoal que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Isaías, Unipessoal, L.da
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2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Santa Cruz, freguesia de
Alvelos, concelho de Barcelos.

3.º

O objecto social é instalações eléctricas, canalizações e climatização.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000 euros,
e representa-se por uma quota de igual valor, do sócio Manuel Isaías de
Sousa Alves.

5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital, até
ao montante igual ao dobro do capital social.

6.º

A administração e a representação da sociedade, incumbe a um ou
mais gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

1 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Manuel Isaías de Sousa
Alves.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos
e representá-la, em juízo e fora dele, activa e passivamente, é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

7.º

O sócio fica autorizado a celebrar com a sociedade quaisquer negó-
cios jurídicos, desde que permitidos por lei e sirvam a prossecução do
objecto social, obedeçam à forma legalmente prescrita e em todos os
casos observe a forma escrita, designadamente:

a) Comprar, permutar ou vender bens, imóveis ou móveis, incluin-
do viaturas automóveis;

b) Dar ou tomar de arrendamento ou subarrendamento, quaisquer
locais para estabelecimentos; e,

c) Receber ou prestar serviços.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000146439

COELIVEST, CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Paço, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4910/
020802; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/020802.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre António
Pereira Coelho e mulher, Maria de Lurdes Vilas Boas da Silva, casa-
dos na comunhão de adquiridos, e Laurinda Pereira Coelho, casada
com José Ferreira Campinho, na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma COELIVEST, Confecções, L.da, e
tem a sua sede no lugar do Paço, freguesia de Alvelos, concelho de
Barcelos.

2 � A sociedade poderá criar filiais, agências, sucursais ou outras
formas de representação, onde e quando julgar conveniente por sim-
ples deliberação da assembleia geral.

2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de vestuário, malhas e
similares e comércio por grosso e a retalho de vestuário.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 75 000 euros e
corresponde à soma de três quotas, iguais, de 25 000 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, António Pereira Coelho, Maria de
Lurdes Vilas Boas da Silva e Laurinda Pereira Coelho.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios que, desde já, são
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em actos e contratos inferiores a
25 000 euros, e actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
qualquer um dos gerentes; em todos os demais actos e contratos, são
necessárias as assinaturas de todos os gerentes.

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis e imóveis, celebrar contratos de locação financeira ou de leasing,
tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais, contrair fi-
nanciamentos destinados à prossecução dos fins da sociedade e tran-
sigir em juízo.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças, abonações e outros semelhantes, responden-
do o contraventor perante a sociedade por todos os prejuízos que
porventura lhe causar.

5.º

Os lucros líquidos disponíveis, apurados em cada balanço, serão ou
não distribuídos, conforme for deliberado em assembleia geral.

6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios;
a cessão de quotas a não sócios carece de prévio consentimento da
sociedade e dos sócios não cedentes que, por esta mesma ordem, te-
rão direito de preferência.

Único. Para efeitos de cessão, o sócio que pretender ceder a quota
deverá comunicá-lo à sociedade e aos sócios não cedentes, por carta
registada em que referirá todas as condições de cessão.

7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não determine formalidades
especiais, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000146438

CIMB � CENTRO DE IMAGEM MÉDICA DE BARCELOS, L.DA

(anteriormente MARIA PAULO ROCHA PEREIRA, L.DA)

Sede: Campo 25 de Abril, 282, porta B, apartamento n.º 38,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 748/
830117; identificação de pessoa colectiva n.º 501422773; inscri-
ções n.os 6 e 9; número e data da apresentação: 1/020805.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi aumenta-
do o capital em 65 024,04 euros, por incorporação de reservas livres
e alterados os artigos 4.º e 6.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 75 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 37 500 euros, uma de
cada um dos sócios, Fernando Chaves da Rocha Pereira e Maria Pau-
lo Maia Silva Costa Rocha Pereira.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas, bem como as consequentes
divisões, são livremente permitidas entre sócios; mas a favor de es-
tranhos dependem do consentimento da sociedade, tendo os sócios
não cedentes, direito de preferência na cessão.

Certifico ainda que no mesmo título (escritura), foram alterados o
n.º 1 do artigo 1.º, e os artigos 2.º, 4.º, 7.º, 8.º e 9.º, os quais ficam
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CIMB � Centro de Imagem Médica
de Barcelos, L.da, tem a sua sede na Travessa de João Duarte, 28,
freguesia e concelho de Barcelos.

2 � (Mantém-se.)
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços médicos,
nomeadamente: radiodiagnóstico e todas as actividades relacionadas,
incluindo a investigação e meios auxiliares de diagnóstico; explora-
ção de enfermagem, paramédicos, laboratório e posto de colheita de
análises clínicas, bem como todos os serviços afins a estes.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 75 000 euros, divi-
dido em quatro quotas: duas, iguais, de 30 000 euros, uma de cada um
dos sócios, Fernando Chaves da Rocha Pereira e Maria Paulo Maia
Silva Costa da Rocha Pereira, e duas, iguais, de 7500 euros, uma de
cada um dos sócios, Rita Maria Costa da Rocha Pereira e José Pedro
Costa da Rocha Pereira.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a só-
cios ou não sócios, sendo já gerentes os sócios Fernando Chaves da
Rocha Pereira e Maria Paulo Maia Silva Costa Rocha Pereira, e fi-
cando, desde já, nomeados gerentes os sócios Rita Maria Costa da
Rocha Pereira e José Pedro Costa Rocha Pereira.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
3 � Qualquer gerente pode delegar noutro os seus poderes de ge-

rência.
4 � Estão compreendidos nos poderes de gerência, os poderes para

comprar e vender veículos automóveis, podendo celebrar contratos
de locação financeira para a sua aquisição.

ARTIGO 8.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido ou represen-
tante do interdito, devendo aqueles herdeiros nomear um de entre si
que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 9.º

As reuniões das assembleias gerais serão convocadas por meio de
cartas registadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
oito dias, salvo se a lei prescrever outra forma de convocação.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000146437

OURIVESARIA JÚLIO COSTA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de D. António Barroso, 78, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4916/
020529; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020529.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que entre Júlio
Rodrigues da Costa e mulher, Maria da Graça da Cruz Amaral, casados
na comunhão geral; Júlio Alberto Amaral da Costa, casado com
Cristina Maria Pinheiro Fonseca Cibrão, na comunhão de adquiridos,
e Maria José Amaral da Costa, casado com Luís Miguel Faria da Cos-
ta, na comunhão de adquiridos, que foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se pelo reger pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ourivesaria Júlio Costa &
Filhos, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Barroso, 78, cidade
e concelho de Barcelos.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro, sem necessidade do consen-
timento da assembleia geral.

3 � A sociedade tem um estabelecimento comercial situado no
Campo de 5 de Outubro, Centro Comercial do Terço, loja 22, da ci-
dade e concelho de Barcelos.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de
relógios e de artigos de ourivesaria � importação e exportação dos
mesmos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo duas, de 4500 euros
cada uma pertencendo a cada um dos sócios Júlio Rodrigues da Costa
e Maria da Graça da Cruz Amaral, e duas de 3000 euros, cada uma
pertencendo a cada um dos sócios Júlio Alberto Amaral Costa e Maria
José Amaral Costa.

2 � Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares de capital até ao montante global correspon-
dente a cinco vezes o valor nominal do capital social existente à data da
deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a pertencer aos sócios Júlio Alberto
Amaral Costa e Maria José Amaral Costa, que desde já, ficam no-
meados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
ainda:

a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,
nomeadamente através do sistema de locação financeira;

b) Tomar de trespasse, de exploração ou de locação quaisquer es-
tabelecimentos, bens móveis ou imóveis, bem como alterar ou res-
cindir os respectivos contratos;

c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos nos
mercados nacionais ou internacionais, prestar as garantias exigidas pelas
entidades mutuantes, e realizar quaisquer outras operações de crédito
permitidas por lei.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a favor de estranhos, sejam estes cônjuges,
ascendentes ou descendentes de quaisquer sócios, carece sempre do
consentimento da sociedade.

2 � No caso de cessão de quotas, os sócios não cedentes terão
sempre o direito de preferência, o qual se defere subsidiariamente à
sociedade.

3 � Exercendo-se o direito de preferência, a quota será paga em
duas prestações trimestrais, iguais, pelo valor que lhe corresponder
segundo um balanço especialmente elaborado para esse fim, vencen-
do-se a primeira prestação 60 dias após comunicação da vontade de
preferir, dirigida ao sócio cedente.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o seu titular;
b) Por dissolução, falência ou insolvência do sócio titular;
c) Em caso de arresto, penhora, arrolamento, e ainda quando, por

qualquer motivo, tenha de proceder-se à arrematação, adjudicação ou
venda da quota em processo judicial, administrativo ou fiscal, excepção
feita a casos de inventário ou partilha por morte e se o sócio titular
não requerer o levantamento das providências no prazo de um mês;

d) Quando em partilha por divórcio, separação de pessoas e bens
ou só de bens, a quota não for adjudicada ao respectivo titular;

e) Por falta de comparência de qualquer sócio às assembleias gerais,
por causa que lhe seja imputável, durante duas vezes consecutivas;

f) Em caso de cessão de quota sem ou contra o consentimento da
sociedade, ou se o sócio cedente se negar a outorgar a respectiva es-
critura da cedência, depois de terem os restantes sócios ou sociedade
manifestado a vontade de preferir;

g) Quando a quota for legada ou cedida gratuitamente a não sócios;
h) Por interdição ou inabilitação de sócio,
i) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, impe-

dir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o pacto social,
lei ou deliberação social validamente proferida.

2 � 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, ou ainda a
criação de uma ou mais quotas para alienação a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de algum sócio, a sociedade não se dissol-
verá, continuando com os sócios sobrevivos e com os herdeiros do
falecido, devendo estes nomear um de entre si ou um estranho que a
todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos disponíveis, apurados em cada balanço, serão ou
não distribuídos, conforme deliberado em assembleia geral.
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ARTIGO 9.º

Dissolvida a sociedade, far-se-á a liquidação de acordo com o que
for estabelecido unanimemente pelos sócios. Se não houver unanimi-
dade, será todo o seu activo, depois de pagas as dívidas aos credores,
adjudicado ao sócio que, em licitação, melhores condições oferecer
em preço, garantias e condições de pagamento.

ARTIGO 10.º

O sócio que pagar dívidas sociais tem direito de regresso contra a
sociedade pela totalidade do que houver pago ou contra os outros sócios,
na proporção da quota que cada um detenha.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000146436

CAROBE � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Igreja, Cambeses, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1455/
890301; identificação de pessoa colectiva n.º 502114363; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/020321.

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

Apresentação 2/020321 � Dissolução, encerramento da liquidação.
Aprovação das contas � data: 28 de Fevereiro de 2002.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000146541

DELTAZIM � TECELAGEM, L.DA

Sede: Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4906/
020517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/020517.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre António
da Silva Fernandes e Manuel Joaquim Martins Rodrigues, solteiros,
maiores, foi constituída a sociedade que se rege pelos seguintes esta-
tutos:

1.º

A sociedade adopta a firma DELTAZIM � Tecelagem, L.da

2.º

A sede social é no lugar da Mota, da freguesia de Gilmonde, conce-
lho de Barcelos.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social para qualquer outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais ou outras formas locais de representação.

3.º

O objecto social é tecelagem de malhas várias, nomeadamente do
tipo cardado e artigos conexos com malha cardada.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
12 500 euros, uma de cada um dos sócios António da Silva Fernandes
e Manuel Joaquim Martins Rodrigues.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos mes-
mos tomada em assembleia geral, prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de 20 vezes o capital social.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem a um ou
mais gerentes, sócios ou não, ficando desde já, nomeados gerentes os
sócios António da Silva Fernandes e Manuel Joaquim Martins Rodrigues.

1 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas conjun-
tas de dois gerentes, excepto nos actos de mero expediente que é
suficiente a assinatura de um gerente.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Estão compreendidos nos poderes de gerência, os poderes para
comprar e vender veículos automóveis, podendo celebrar contratos
de locação financeira para a sua aquisição.

7.º

A divisão e a cessão de quotas são livremente permitidas entre
sócios e a favor dos seus descendentes; nos restantes casos, mesmos
gratuitas, dependem do prévio consentimento da sociedade, à qual em
primeiro lugar e aos restantes sócios em segundo, fica reservado o
direito de preferência na cessão onerosa.

Está conforme.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 1000146537

MANUEL ARMANDO BARBOSA DA SILVA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Torgas, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4913/
020201; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020201.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que Manuel Ar-
mando Barbosa da Silva, casado com Filomena Maria Pereira
Perestrelo, na comunhão de adquiridos, constituiu uma sociedade
unipessoal que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Armando Barbosa da Silva �
Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar das Torgas, fre-
guesia da Várzea, concelho de Barcelos.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de artigos de malha,
peúgas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por uma só quota, pertencente ao seu único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a quem vier a ser designado
gerente.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio único, Manuel Ar-
mando Barbosa da Silva.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
e representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é neces-
sária a assinatura de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis, e proceder aos compe-

tentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens móveis e imóveis, fa-

çam ou não parte do activo imobilizado da empresa;
c) Subscrever contratos de locação financeira, ou de trespasse de

estabelecimentos comerciais;
d) Tomar de arrendamento qualquer local e alterar ou rescindir os

respectivos contratos;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele.

ARTIGO 5.º

Fica autorizado o seu sócio único a celebrar com a sociedade todos os
negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da sociedade, nos
termos previstos no artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000146532

FÁBRICA E ARMAZÉM DE MÓVEIS
ABEL FARIA DA SILVA, L.DA

Sede: Vitorinha, Adães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1283/
880304; identificação de pessoa colectiva n.º 501941860; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 6/020912.
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Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo de teor seguinte:

Reforço, alteração do contrato e redenominação do capital.
Aumento � 2410$ e consequente alteração do artigo 3.º
Capital � 5000 euros.
Sócios e quotas � Abel Faria da Silva, com duas quotas de

2500 euros, cada.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 1000146528

BRAGA

SOCISOUSA, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Centro Comercial Brashopping, 214,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5134/
960205; identificação de pessoa colectiva n.º 503729124; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 78/011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe, reforçou, redenominou o
capital e alterou o contrato, tendo sido a subscrição de 602 410$, em
dinheiro, pelos sócios em partes iguais. Reforçou o capital de 400 000$
para 1 002 410$, redenominando para € 5000, alterando o pacto
quanto ao artigo 3.º, ficando com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros. Anabela Vieira de Sousa Bárbara e José Manuel Varela de
Sousa Bárbara, cada um com uma quota de € 2500.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 3000075781

FRANCISCO F. SOARES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de D. João II, 32, 2.º, direito, Nogueiró, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8429/
020510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/020510.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Francisco
Freitas Soares, casado com Eduarda Manuel Pinheiro Machado, na
comunhão de adquiridos, com uma quota de € 5000, e rege-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Francisco F. Soares, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida de D. João II, 2.º, direito,
32, freguesia de Nogueiró, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria e comércio de
fios para indústria têxtil, de artigos de vestuário e de artigos têxteis
lar. Importação e exportação dos referidos artigos.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146468

MANUEL FARIA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Campo de Futebol, Vilaça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8562/
020702; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020702.

Certifico que, entre Manuel Pereira de Faria, casado com Maria
Ludovina Ferreira da Costa, na comunhão de adquiridos, Dória Marina
Costa Faria Fernandes, casada com João Paulo Gonçalves Fernandes,
na comunhão de adquiridos, Mafalda Patrícia Costa Faria, solteira,
maior, e Hélder Henrique Costa Faria, casado com Isabel Maria Go-
mes de Sousa Faria, na comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Faria & Filhos, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Campo de Futebol, freguesia de Vilaça,
concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de carpintaria, fa-
brico e comércio de artigos em madeira e seus derivados, incluindo mobi-
liário. Indústria de construção civil. Compra e venda de bens imóveis.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de
7500 euros, pertencente ao sócio Manuel Pereira de Faria, e três, iguais,
do valor nominal de 22 500 euros, pertencentes uma a cada um dos
restantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante de 100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação, cabem
aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral, na qual será
ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer remuneração, fi-
cando no entanto, desde já, nomeados gerentes todos os sócios.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

Está conforme.

6 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146465
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JOSÉ MARIA F. MENDES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de António Costa, 15, rés-do-chão, esquerdo, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8678/
020912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/020912.

Certifico que José Maria Ferreira Mendes, casado com Maria da
Conceição Ferreira Gomes, na comunhão de adquiridos, com uma quota
de € 5000, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Maria F. Mendes,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de António Costa, 15,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Braga (São José de São Lázaro),
deste concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
limpeza industrial e doméstica. Indústria de construção civil e obras
públicas.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146464

HELIBEL 2 � COMÉRCIO DE BOLSAS, L.DA

Sede: Loteamento Quinta do Feital, lote 16, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8677/
020911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/020911.

Certifico que, entre Armindo Luís Cerqueira Ferreira e mulher, Isa-
bel Maria Machado Pinto Ferreira, casados na comunhão de adquiri-
dos, cada um com uma quota de € 2500, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação HELIBEL 2 � Comércio
de Bolsas, L.da, e tem a sua sede no Loteamento Quinta do Feital,
lote 16, freguesia de Frossos, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio de bolsas.
2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, inclu-

sive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios  prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146463

CLÍNICA VETERINÁRIA QUINTA DA CAPELA, L.DA

Sede: Praça do Dr. Francisco Araújo Malheiro, 72, rés-do-chão,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8676/
020910; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/020910.

Certifico que, entre Ana Margarida Alves Torres Martins, solteira,
maior, com uma quota de € 2500, Paulo Alexandre Martins Pereira
dos Santos e Fernando António Mascarenhas Magro, solteiros, maio-
res, cada um com uma quota de € 1250, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Clínica Veterinária Quinta
da Capela, L.da, e tem a sua sede na Praça do Dr. Francisco Araújo
Malheiro, 72, rés-do-chão, freguesia de Braga (São José de São Lázaro),
concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de clínica ve-
terinária. Comércio de rações e de artigos para animais.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Ana Margarida Alves Torres Martins,
e duas , iguais, do valor nominal de 1250 euros, pertencentes uma a
cada um dos restantes sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 10 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a todos os sócios, que desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.
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3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146462

IMOBILIÁRIA VAZ ANTUNES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar da Senhora da Conceição, 21, Sobreposta, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8675/
020909; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
020909.

Certifico que Manuel Vaz Antunes, casado com Maria da Purificação
Marques Vaz, na comunhão de adquiridos, com uma quota de € 5000,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Imobiliária Vaz Antunes,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Senhora da Concei-
ção, 21, freguesia de Sobreposta, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em indústria de construção
civil, promoção imobiliária, compra e venda de bens imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146459

HÉLDER MACHADO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de S. Miguel, Figueiredo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8674/
020909; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020909.

Certifico que Hélder do Carmo Abreu Machado, solteiro, maior,
com uma quota de € 5000, constituiu a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Hélder Machado, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede no lugar de São Miguel, freguesia de Figueiredo,
concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação,
exportação, representação de veículos automóveis e motociclos.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146455

ADRIANO PEREIRA SAMPAIO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Galos, 39, Vilaça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8673/
020906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020906.

Certifico que Adriano Pereira Sampaio, casado com Ludovina Ra-
mos Martins, na comunhão de adquiridos, com uma quota de € 5000,
constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adriano Pereira Sampaio,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua dos Galos, 39, freguesia
de Vilaça, deste concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em manutenção e reparação
de veículos automóveis.

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.
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ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146453

VIFI � MINIMERCADO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar do Soutinho, Arentim, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8672/
020906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020906.

Certifico que Rosa da Costa e Silva, casada com Domingos Jesus Araújo
Monteiro, na comunhão de adquiridos, com uma quota de € 5000, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação VIFI � Minimercado,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Soutinho, freguesia
de Arentim, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de minimercado
e talho.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que, desde já, fica nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146450

BRAGALINK � PRODUÇÃO DE SOFTWARE, L.DA

Sede: Rua da Lage, 7, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8671/
020906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
020906.

Certifico que, entre Francisco Nuno Leite Ferreira, casado com
Adalgisa Helena Penedo Rodrigues, na comunhão de adquiridos, e Fili-
pe Ferreira Mendes, casado com Maria Elisabete Barbosa Ferreira, na
comunhão de adquiridos, cada um com uma quota de € 2500, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação BRAGALINK � Produ-
ção de Software, L.da, e tem a sua sede na Rua da Lage, 7, freguesia de
Nogueira, concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em produção e comércio de
software. Prestação de serviços às empresas de telecomunicações, no-
meadamente de divulgação dos seus produtos. Comércio de aparelhos
de telecomunicações, designadamente telemóveis e seus acessórios.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios poderão prestações su-
plementares ao capital até ao montante global de 10 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no pra-
zo de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto, poderá
amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146446

CARLOS BARBOSA & ANA TERESA FERREIRA, L.DA

Sede: Rua do Castelo, 15, 1.º, Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8670/
020906; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020906.

Certifico que, entre Carlos Alberto Alves Ferreira Barbosa e mu-
lher, Ana Teresa Carneiro Ferreira, casados na comunhão de adquiri-
dos, cada um com uma quota de € 2250, e Maria da Glória Remelhe
Ferreira Barbosa, casada com Carlos Alberto Alves Ferreira Barbosa,
na comunhão geral, com uma quota de € 500, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Barbosa & Ana Teresa
Ferreira, L.da, e tem a sua sede na Rua do Castelo, 15, 1.º, freguesia de
Braga (São João do Souto), concelho de Braga.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 252 � 31 de Outubro de 2002 23 568-(25)

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em exploração de clínica
dentária.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
500 euros, pertencente à sócia Maria da Glória Remelhe Ferreira
Barbosa, e duas, iguais, do valor nominal de 2250 euros, pertencentes
uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios Carlos Alberto Alves Ferreira Barbosa e Ana Tere-
sa Carneiro Ferreira, que desde já, ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146444

BRAGASEG � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 693, Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8669/
020905; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/020905.

Certifico que, entre Alexandre Nuno Rodrigues de Carvalho, casa-
do com Maria do Carmo Alves Carmona de Carvalho, na comunhão
de adquiridos, com uma quota de € 14 250, e António da Silva Car-
valho, casado com Justina Adriana Magalhães da Silva, na comunhão
de adquiridos, com uma quota de € 750, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação BRAGASEG � Mediação
de Seguros, L.da, e tem a sua sede na Avenida de João XXI, 693, fre-
guesia de Braga (São José de São Lázaro), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
14 250 euros, pertencente ao sócio Alexandre Nuno Rodrigues de
Carvalho, e outra do valor nominal de 750 euros, pertencente ao sócio
António da Silva Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos sócios, que desde já, ficam nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em

contrário, será o que resultar do último balanço aprovado, no prazo
de 30 dias, e será pago ao seu titular em seis prestações iguais e se-
mestrais, vencendo-se a primeira três meses após a respectiva delibe-
ração de amortização.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146433

AVAS � REPRESENTAÇÕES INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Rua de Diu, 20, Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8668/
020904; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/020904.

Certifico que, entre António Vicente Airosa da Silva e mulher,
Belmira de Jesus Nogueira da Silva, casados na comunhão geral, ele com
uma quota de € 22 500, e ela com uma quota de € 2500, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação AVA � Representações
Internacionais, L.da, e tem a sua sede na Rua de Diu, 20, freguesia de
Braga (São José de São Lázaro), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na comercialização, importa-
ção, exportação, representação e distribuição de artigos de vestuário,
designadamente vestuário interior, meias e similares de malha, aces-
sórios de moda e têxteis lar.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
22 500 euros, pertencente ao sócio António Vicente Airosa da Silva,
e outra do valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Belmira
de Jesus Nogueira da Silva.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos sócios, que desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um gerente.
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3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146431

PROFIJECTO � FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
E PROJECTOS DE ENGENHARIA, S. A.

Sede: Rua de 25 de Abril, 554, 3.º, sala 18,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8667/
020903; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/020903.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação PROFIJECTO � Fiscali-
zação de Obras e Projectos de Engenharia, S. A. e tem a sua sede na
Rua de 25 de Abril, 554, 3.º, sala 18, freguesia de Braga (São José de
São Lázaro), desta cidade.

3 � A administração poderá livremente deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A administração poderá criar filiais, sucursais, delegações e
outras formas de representação local da sociedade, no território na-
cional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de gabinete de ar-
quitectura e engenharia, bem como de fiscalização de obras públicas e
de construção civil. Compra e venda de bens imóveis.

CAPÍTULO II

Capital e valores mobiliários

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros e encontra-se representado por 10 000 acções e valor
nominal de cinco euros, cada.

ARTIGO 4.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, podendo haver títulos de uma, cinco, 10, 50, 100, 500 ou
1000 acções.

2 � Fica, desde já, autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão das acções tituladas em escriturais, nos termos da legisla-
ção aplicável e desde que haja prévia deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão de acções nominativas depende sempre do
consentimento da sociedade.

2 � Em caso de alienação de acções nominativas ficam os accio-
nistas com direito de preferência, direito esse que será exercido na
proporção das acções que os mesmos possuam na sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações, convertíveis ou não em ac-
ções, nos termos da lei e nas condições a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá adquirir acções próprias ou alheias, assim
como obrigações, e realizar operações sobre elas nos termos e condi-
ções permitidas por lei.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir e alienar participações em sociedades
com objecto diferente do referido no artigo 2.º, em sociedades regu-
ladas em leis especiais, bem como associar-se com outras pessoas ju-
rídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares
de empresas, novas sociedades, consórcios e associações em partici-
pação.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas, com direi-
to a voto, desde que tenham depositado as acções na sede da sociedade
até oito dias antes da reunião, se as acções forem ao portador, ou que
as tenham averbado em seu nome se forem nominativas.

ARTIGO 10.º

A cada conjunto 10 acções corresponde um voto, tendo os accio-
nistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 10 do número de acções que possuam, sem
qualquer limite.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário, eleitos por três anos e sucessivamente reelegíveis.

ARTIGO 12.º

Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da assembleia
geral por um membro do conselho de administração, pelo cônjuge,
ascendente ou descendente, ou ainda por outro accionista com direito
a participar na assembleia, o que deverão comunicar por meio de sim-
ples carta dirigida ao presidente da mesa até ao dia útil imediatamen-
te anterior à reunião, a quem cabe decidir da autenticidade da mesma.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral só poderá validamente reunir e deliberar
em primeira convocatória se a ela estiverem presentes ou represen-
tados accionistas detentores de votos correspondentes a, pelo menos,
50% do capital social.

2 � Na convocatória de uma assembleia geral pode, desde logo,
ser fixada a segunda data da reunião.

3 � Para o caso de a assembleia não poder reunir por falta de
quórum, contando que entre as duas datas medeiem mais 15 dias.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral delibera por maioria dos votos emitidos. Po-
rém, a deliberação sobre algum dos assuntos referidos no n.º 2, do
artigo 383.º, do Código das Sociedades Comerciais deve ser aprovada
por accionistas que representem, pelo menos, 60% do capital social,
quer a assembleia reúna em primeira quer em segunda convocação.

ARTIGO 15.º

A administração da sociedade será exercida por um administrador único
ou por um conselho de administração composto por três membros, es-
colhidos ou não entre os accionistas, eleitos por três anos, reelegíveis
uma ou mais vezes.

ARTIGO 16.º

Compete ao administrador único ou ao conselho de administração,
sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei e os pre-
sentes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;
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b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens;

c) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens móveis ou
imóveis, incluindo veículos automóveis, acções, quotas e obrigações;

d) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos de e para so-
ciedade;

e) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional e/ou es-
trangeiro;

f) Outorgar contratos de locação financeira.

ARTIGO 17.º

A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos com a
assinatura do administrador único. No caso de existir conselho de admi-
nistração a sociedade obriga-se com a assinatura do presidente do conse-
lho de administração ou com as assinaturas conjuntas de dois quaisquer
administradores.

ARTIGO 18.º

A sociedade, por intermédio dos administradores que a represen-
tem, poderá nomear mandatários ou procuradores para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 19.º

Fica expressamente proibido aos administradores obrigar a socie-
dade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 20.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único e
respectivo suplente, obrigatoriamente revisor oficial de contas ou
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, eleito por três anos, sendo
permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Disposições transitórias

ARTIGO 21.º

Ficam, desde já, nomeados os órgãos sociais para o primeiro triénio,
que são compostos pelos seguintes membros:

Assembleia geral: presidente: Maria Adriana Martins da Costa Bar-
bosa; secretário: Maria Eduarda Martins da Costa Barbosa.

Administração: administrador único: Filipe Pereira Fernandes.
Fiscalização: fiscal único efectivo: Armindo Costa, Serra Cruz,

Martins & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 57, com
sede na Rua de 25 de Abril, 454, 5.º, direito, 4700 Braga, representa-
da por António Manuel Alves de Sousa Martins, inscrito na Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 919, casado, contribuinte
fiscal n.º 175653119, residente no lugar das Cales, freguesia de
Figueiredo, concelho de Amares; fiscal único suplente: António Ma-
nuel Pinheiro Fernandes, inscrito na lista da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas sob o n.º 993, casado, residente na Rua de Gil
Vicente, 46, direito, Nogueira, Braga.

Os membros dos órgãos sociais, cuja identificação não se mencio-
nou, são outorgantes nesta escritura, com os elementos de identifica-
ção mencionados.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146424

LOJA DOS VINHOS � ANTÓNIO SILVA ROSAS, L.DA

Sede: Lugar do Pedrinho, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5659/
971114; identificação de pessoa colectiva n.º 974338893; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 51/011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe, reforçou, redenominou o
capital e alterou o contrato, tendo sido a subscrição de 2410$, em
dinheiro, em partes iguais pelos sócios. Reforçou o capital, de
1 000 000$ para 1 002 410$, redenominando para € 5000, alteran-
do o pacto quanto ao artigo 3.º, que ficou com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros. Paulo Coutinho da Silva Rosas, António José Coutinho

da Silva Rosas, Nuno Coutinho da Silva Rosas e Rita Maria Coutinho
da Silva Rosas, cada um com uma quota de € 1250.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 3000075579

GABISÓNIA � CAFÉ, SNACK-BAR, L.DA

Sede: Rua de Costa Gomes, 378, rés-do-chão,
freguesia de Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5295/
970115; identificação de pessoa colectiva n.º 503823015; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 136/011228.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou, redenominou o
capital, tendo sido a subscrição de 2410$, em dinheiro, em partes
iguais pelos sócios. Reforçou o capital de 1 000 000$ para 1 002 410$,
redenominando para 5000 euros.

Sócios e quotas: Gabriela dos Anjos Pereira Monteiro e Sónia Sofia
Fernandes Freitas da Silva, cada uma com uma quota de € 2500.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pas-
ta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 3000075578

NORTE BRAGA � SNACK-BAR E CERVEJARIA, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Vilalobos, 10, Fraião, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7428/
010423; identificação de pessoa colectiva n.º 505306263; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 20/020416.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, quanto aos artigos 5.º e 6.º, aditando o ponto 3 ao arti-
go 3.º, um parágrafo único ao artigo 8.º e os pontos 1 e 2, ao arti-
go 9.º, as alíneas h) e i), ao artigo 10.º e criando os artigos 11.º e 12.º,
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

3 � Mediante deliberação dos sócios, a sociedade pode participar
no capital de outra sociedade, ainda que com objecto social diferente,
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quaisquer
agrupamentos complementares de empresas, associações em partici-
pação ou consórcios ou entidades de natureza semelhante.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de 2000 euros, perten-
cente ao sócio Manuel António Pereira de Magalhães, e duas, iguais, de
1500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria Aurora
Barbosa Pereira e José Manuel Pereira de Magalhães.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes, os quais têm
ou não remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do já nomeado geren-
te Manuel António Pereira de Magalhães ou, em alternativa, pelas
assinaturas conjuntas de dois outros gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, mas com inteira
obediência ao número anterior, a gerência poderá:

a) Confessar, desistir e transigir em juízo, bem como comprome-
ter-se em árbitros;

b) Dar e tomar de trespasse;
c) Celebrar e terminar contratos de arrendamento, independente-

mente do prazo;
d) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-

mentos;
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e) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socie-
dade;

ARTIGO 8.º

§ único. A exigibilidade das prestações suplementares depende de
deliberação dos sócios, tomada por maioria simples dos votos cor-
respondentes ao capital social, que fixará igualmente o montante
tornado exigível e o prazo de prestação.

ARTIGO 9.º

1 � Na falta de consentimento, a sociedade obriga-se a adquirir ou
amortizar tal quota pelo valor do último balanço aprovado, acrescido
da quota parte correspondente aos fundos de reserva.

2 � A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qual-
quer sócio, continuando com os sócios sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido ou representante do interdito, devendo os co-
titulares de qualquer quota nomear um de entre si que a todos repre-
sente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.º

h) Por morte ou interdição do respectivo titular;
i) Por recusa do consentimento da sociedade em pretendida cessão

de quotas a favor de estranhos.

ARTIGO 11.º

Aos lucros líquidos apurados em cada exercício, observados os im-
perativos legais quanto à constituição do fundo de reserva legal, serão
aplicados conforme for deliberado, por maioria simples, pela
assembleia geral.

ARTIGO 12.º

O sócio, ou sócios, impedido de comparecer à assembleia geral,
poderá fazer-se representar por outro sócio ou pessoa estranha à
sociedade, mediante simples carta, por ele assinada, dirigida à socie-
dade, identificando o representante.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000147146

NORTEPOLIS � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Praça de Camilo Castelo Branco, 31, sala 43,

Maximinos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7850/
011002; identificação de pessoa colectiva n.º 500386064; inscri-
ção n.º 27; número e data da apresentação: 4/020123.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o reforço do capital social de 5 000 000$ para 25 060 250$, sendo a
subscrição no montante de 20 060 250$ em dinheiro, e a
redenominação do mesmo para 125 000 euros, tendo em consequência
sido alterado o pacto social quanto ao artigo 5.º que ficou com o se-
guinte teor:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado é de 125 000 euros, dividido
por 25 000 acções ao portador, do valor nominal de 5 euros cada uma,
havendo títulos de 1, 10, 100 e 1000 acções, a todo o tempo substituíveis
por agrupamento ou subdivisão, a expensas dos respectivos titulares.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000147144

DUARTE CARDOSO � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do caires, 283, 3.º, esquerdo, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7772/
010920; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 1; nú-
meros e datas das apresentações: 8/010920 e 4/020128.

Certifico que, por Duarte Nuno Silva Carvalho Sousa Cardoso, ca-
sado com Mariana Gomes da Cunha e Silva Sousa Cardoso, na sepa-
ração de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Duarte Cardoso � Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é na Rua do Caires, 283, 3.º, esquerdo, freguesia de
Maximinos, concelho de Braga.

3 � A sociedade poderá criar filiais, agências e sucursais, onde e
quando julgar conveniente, e poderá transferir a sua sede para outro
local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes por intermédio
da gerência, a solicitação desta, mediante consentimento dado por
simples deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer de máquinas e equipamen-
tos não especificados.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma só quota,
pertencente ao seu sócio único e foi realizado pelo valor total.

ARTIGO 4.º

Fica autorizado o sócio único a celebrar com a sociedade todos os
negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da socieda-
de, nos termos previstos no artigo 270.º-F do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a quem vier a ser designado
gerente.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único, Duarte Nuno
Silva Carvalho Sousa Cardoso.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é necessá-
ria e suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis e proceder aos compe-

tentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens móveis ou imóveis,

façam ou não parte do imobilizado da empresa;
c) Subscrever contratos de locação financeira, ou de trespasse de

estabelecimentos comerciais;
d) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele.
5 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou

documentos estranhos aos negócios sociais, designadamente letras de
favor, avais, fianças e abonações, respondendo o infractor pessoalmente
pelas obrigações assumidas e pelos prejuízos que venha a causar.

ARTIGO 6.º

1 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, nas condições por aquele determinadas.

2 � Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar presta-
ções suplementares de capital em numerário, até ao décuplo do capi-
tal social subscrito.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades com
objecto social igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por
lei especial e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

20 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000147143

TAQUÍMETRO � PAVIMENTOS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Bento Miguel, 12, 3.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7811/
011004;  averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 1;
números e datas das apresentações: 2/011004 e 29 e 30/
020320.
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Certifico que, entre Maria de Fátima Lopes Barreto, solteira, maior;
e Arnaldo António Vieira Mendonça, solteiro, maior, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade é comercial e do tipo sociedade por quotas.

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a firma TAQUÍMETRO � Pavimentos, L.da

ARTIGO 3.º

A sede da sociedade é na Rua do Conselheiro Bento Miguel, 12,
3.º, na cidade de Braga, podendo ser transferida para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por simples de-
liberação da gerência.

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade é a colocação de pavimentos de madeira.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor no-
minal de 2500 euros pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria
de Fátima Lopes Barreto, e Arnaldo António Vieira Mendonça.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até ao décuplo do capital social, as quais poderão ou não ser pro-
porcionais às suas quotas, devendo a assembleia geral fixar os termos
e condições para a sua realização.

ARTIGO 6.º

§ 1.º A sociedade é administrada e representada por ambos os só-
cios, ficando desde já designados gerentes, com ou sem retribuição,
consoante deliberação da assembleia geral.

§ 2.º A sociedade fica vinculada nos seus actos e contratos pela
intervenção conjunta daqueles gerentes.

§ 3.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou estabe-

lecimentos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo;
d) Efectuar contratos de financiamentos e de locação em institui-

ções de crédito ou outras operações de crédito no sistema leasing.
1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a

não sócios.
2 � O sócio não cedente em primeiro lugar, e a sociedade em

segundo, terão sempre o direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando por qualquer

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

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

Está conforme.

20 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000147142

ORNATO � IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida Central, 138-A, 2.º, direito, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7791/
010927;  averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 1; nú-
meros e datas das apresentações: 2/010927 e 29/020311.

Certifico que, por Midtown Trading, Limited, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ORNATO � Imobiliária,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Avenida Central, 138-A, 2.º, di-
reito, da cidade e concelho de Braga.

2 � Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
transferida para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto social é a compra e venda de imóveis, administração de
bens imóveis da sociedade, dos sócios e de terceiros.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está representado por uma só quota pertencente à sócia.

1 � Por decisão da sócia poder-lhe-ão ser exigíveis prestações
suplementares de capital, por uma ou mais vezes até ao montante de
100 000 euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade e a representação em juízo e fora
dele, será exercida por quem vier a ser designado gerente, sendo desde
já nomeada a sócia Midtown Trading, Limited, e será remunerada ou
não, conforme deliberado em assembleia geral, a qual será representa-
da por Rui Manuel Paiva Almeida, casado, residente na Rua do Sardoal,
47, 2.º, esquerdo, na cidade de Braga.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
suficiente a intervenção da gerente.

5.º

A sócia única está autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que devem servir a prossecução do objecto social.

Está conforme.

20 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000147141

HEBERQUEY � EMBALAGENS DE PLÁSTICO, L.DA

Sede: Lugar de Quinteiro, Gondizalves, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5366/
970310; identificação de pessoa colectiva n.º 503849898; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 2/020107.

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

Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2001.

Está conforme.

24 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000147140

SERRALHARIA DAS GRANJAS, L.DA

Sede: Rua de João Ferreira da Silva, 4/6, Esporões, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7774/
010920; identificação de pessoa colectiva n.º 505653109; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/020225.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o con-
trato quanto ao n.º 1 do artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria e comércio de
serralharia civil e a construção e instalação de artigos metálicos.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000147139

LORDGÁS � MONTAGEM E REPARAÇÃO
DE REDES DE GÁS, L.DA

Sede: Largo de Santa Tecla, 8, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7541/
010619; identificação de pessoa colectiva n.º 504099060;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 18,
19 e 20/020320.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de mudança de sede para a Rua do Cónego Manuel Aguiar
Barreiro, 90, Braga (São Vicente), Braga.

Certifico ainda que, foi efectuado o registo de cessação de funções
de gerente de Domingos Pinheiro Dias Freitas, por renúncia, em 11 de
Janeiro de 2002, tendo sido alterado o contrato quanto aos artigos 3.º
e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, ambas pertencentes ao sócio Bruno Filipe Aze-
vedo Marques.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, sendo já gerente,
Jorge das Dores Marques, casado, natural da freguesia de Massarelos,
concelho do Porto, residente na Rua Oriental, 1565, freguesia de
Perafita, concelho de Matosinhos.

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

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis, incluindo

veículos automóveis; e
b) Celebrar contratos de locação financeira para a sua aquisição.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000147138

TLCI � AUTOMÓVEIS, S. A.
Sede: Lugar da Estrada, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3789;
identificação de pessoa colectiva n.º 502875216; data: 020430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de 2000.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes Dias. 1000147137

SPEEDEXPRESS � SERVIÇOS DE TRANSPORTES
URGENTES, L.DA

Sede: Rua do Cónego Luciano Afonso dos Santos, 37,
Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7153/001116;
identificação de pessoa colectiva n.º 505208296; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções de gerente de José Alves Fernandes
Machado, por renúncia, em 5 de Janeiro de 2002.

Está conforme.

24 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000147136

CASA DA PENA � TURISMO EM ESPAÇO RURAL, L.DA

Sede: Casa a Pena, lugar de Pousada, Pousada, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5410/
970404; identificação de pessoa colectiva n.º 974004880; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 122/011227.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi registado o reforço de
capital em 602 410$ em dinheiro, a redenominação do mesmo para
5000 euros; e a alteração do contrato quanto ao artigo 3.º que passou
a ter o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e dividido em duas quotas, uma no valor de 2550 euros
pertencente ao sócio Eduardo Saúco Morgado Pires, e outra no valor
de 2450 euros pertencente ao sócio António Morgado Pires.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 3000075577

RESTAURANTE DONA ELVIRA, L.DA

Sede: Lugar do Outeiro, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4269/
940613; identificação de pessoa colectiva n.º 503216739; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 48/011221.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, reforçou, redenominou o
capital e alterou o contrato, tendo sido a subscrição de 502 410$ em
dinheiro, em partes iguais, pelos sócios. Reforçou o capital de
500 000$ para 1 002 410$, redenominando para 5000 euros, alterando
o pacto quanto ao artigo 3.º, ficando com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, Maria Elvira Oliveira Silva, e José
Amaro Loureiro Pires.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 3000075576

B 35, GABINETE DE PROJECTOS, L.DA

Sede: Rua de Araújo Carandá, 60, 7.º, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5356/
970228; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/011212.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, reforçou e redenominou o
capital e alterou o contrato, tendo sido a subscrição de 602 410$ em
dinheiro, pelos sócios, que acresce as suas quotas. Reforçou o capital
de 400 000$ para 1 002 410$, redenominando para 5000€, alteran-
do o pacto quanto ao artigo 3.º ficando com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social já integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Artur Manuel
Magalhães Sant�Ana da Rocha Peixoto, e Helena Maria Cordeiro
Gomes de Oliveira.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 3000075575

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, MANHENTES, L.DA

Sede: Lugar do Assento, freguesia de Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5180/
961017; identificação de pessoa colectiva n.º 503740322; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/011212.
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Certifico que, a sociedade em epígrafe, reforçou e redenominou o
capital e alterou o contrato, tendo sido a subscrição de 602 410$ em
dinheiro, em partes iguais pelos sócios, que acresce às quotas. Refor-
çou o capital de 400 000$ para 1 002 410$, redenominando para
5000€, alterando o pacto quanto ao artigo 3.º ficando com o seguin-
te teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros e é for-
mado por duas quotas iguais, de valor nominal de 2500 euros cada e
pertence uma a cada um dos sócios, Manuel João da Silva, e
Maximiano da Silva.

Foi feito o depósito na pasta respectiva do pacto social actualizado.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 3000075574

GOMES E BEM & C.A, L.DA

Sede: Centro Comercial BragaShopping, loja 106, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5233/
961118; identificação de pessoa colectiva n.º 503800244; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 15/011012.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, reforçou e redenominou o
capital e alterou o contrato, tendo sido a subscrição de 602 410$ em
dinheiro, em partes iguais pelos sócios, que acresce às quotas. Refor-
çou o capital de 400 000$ para 1 002 410$, redenominando para
5000€, alterando o pacto quanto ao artigo 5.º ficando com o seguin-
te teor:

ARTIGO 5.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, Álvaro
Fernandes Gomes e Isabel Margarida da Silva de Bem Gomes.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 3000075573

MANUEL VITORINO DE SOUSA MENDES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar do Quintão, Gondizalves, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8268/
020514; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
020514.

Certifico que, Manuel Vitorino de Sousa Mendes, casado com
Guilhermina da Conceição Santos, na comunhão geral de bens, com
uma quota de 5000€, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Vitorino de Sousa Men-
des, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Lugar do Quintão, da fre-
guesia de Gondizalves, do concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de formação profis-
sional e consultoria para os negócios e gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor, conforme declaração
de depósito passada pela agência de Penafiel do Banco Caixa Geral de
Depósitos, datada de 13 de Maio de 2002, que se junta e fica a fazer
parte integrante deste contrato.

2 � A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Fica desde já o gerente autorizado a proceder ao levantamento do
capital social, depositado em nome da sociedade, para fazer face às
despesas de constituição e registo da mesma e aquisição de bens de
equipamento.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000146601

GUIMARÃES

ÁGUAS DO AVE, S. A.
Sede: Rua do Capitão Alfredo Guimarães, 1,

freguesia de Azurém

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 8412;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/20020617.

Certifico que, foi efectuado o registo da sociedade em epígrafe, cuja
publicação na 1.ª série, n.º 111, de 14 de Maio de 2002, Decreto-Lei
n.º 135/2002.

2 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 1000118735

BRAGANÇA
MIRANDA DO DOURO

TRANSPORTES LBG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrícula n.º 198/
021002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021002.

Certifico que, entre Luís Alberto Blanco Garcia, casado com Begóna
Mosquera Bahamonde, na separação de bens; e Julian Oliveros Barquin,
casado com Virgínia Alvarez Moreno, na separação de bens, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma Transportes LBG, L.da, e tem a
sua sede na freguesia e concelho de Miranda do Douro, no Largo da
Terronha, 17.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar,
filiais, sucursais, ou outras formas de representação social, no territó-
rio nacional ou no estrangeiro, sem necessidade do consentimento da
assembleia geral.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de transportes ro-
doviários de mercadorias.

ARTIGO 3.º

Capital

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro é de
50 000 euros e dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.
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2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante global igual ao dobro do capital social existente à
data da deliberação.

ARTIGO 4.º

Administração

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
ficam afectas aos gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.
3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,

é necessária a intervenção dos dois gerentes.
4 � Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a socieda-

de em avales, fianças, letras, abonações ou quaisquer actos semelhan-
tes ou estranhos aos negócios sociais.

5 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
mesma para a prática de determinados actos ou categorias de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

A cessão e a divisão de quotas a estranhos depende do prévio con-
sentimento da sociedade, a quem é reservado o direito de preferência
em primeiro lugar, cabendo este direito em segundo lugar, aos sócios
não cedentes.

ARTIGO 6.º

Assembleia geral

As assembleias gerais são convocadas por meio de carta registada
dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 7.º

Amortizações de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e, quando por qualquer moti-

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

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

ARTIGO 8.º

Disposição transitória

Para efeitos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais, a gerência fica desde já autorizada a proceder
ao levantamento total do capital social depositado na instituição de
crédito em nome da sociedade, a fim de fazer face às despesas de
constituição, seu registo, aquisição de bens e equipamento e despesas
de instalação.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Alice Virgínia
Firmino Jacoto. 2001710135

CASTELO BRANCO
COVILHÃ

HOTEL TURISMO DA COVILHÃ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2203/
960805; identificação de pessoa colectiva n.º 503694738.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas relativos ao exercí-
cio de 2001.

Conferida, está conforme.

2 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 1000146875

CAXIRNAS � FERRAGENS E PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2403/
981216; identificação de pessoa colectiva n.º 504361422.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas relativos ao exercí-
cio de 2001.

2 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 1000146873

METALÚRGICA DUARTE PIMPÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1609/
880727; identificação de pessoa colectiva n.º 502016612.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas relativos ao exercí-
cio de 2001.

2 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Adelaide Sofia Pignatelli
da Fonseca Soares. 1000146871

VÁRIOSHOP � COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES,
AUDIO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2634/
20010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505494922;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/20020215.

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

Cessação de funções do gerente João Manuel Cordeiro Falcão, por
renúncia.

Data: 17 de Novembro de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena Ne-
ves da Costa Bicho. 1000146870

VÁRIOSHOP � COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES,
AUDIO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2634/
20010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505494922;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/20020215.

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

Cessação de funções do gerente Ricardo Jorge Fazendeiro Torrão,
por renúncia.

Data: 17 de Novembro de 2001.

Conferida, está conforme.

3 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena Ne-
ves da Costa Bicho. 1000146868

IDANHA-A-NOVA

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE IDANHA-A-NOVA
E PENAMACOR, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Idanha-a-Nova. Matrícula
n.º 159/911126; identificação de pessoa colectiva n.º 500918910;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 2/020802.

Certifico que, Álvaro José Cachucho Rocha, cessou as funções de
vogal da direcção da cooperativa em epígrafe, sendo chamado à
efectividade o substituto João da Costa Vaz.

Data da deliberação: 28 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia Cor-
reia da Silva. 2001502206
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COIMBRA
ARGANIL

RUI DIAS � CONSULTÓRIOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Bairro do Prazo, Arganil

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 515/
980724; identificação de pessoa colectiva n.º 504208926; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 9/020103.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que pela apresentação n.º 9 de 3 de Janeiro de
2002, ficou inscrito o aumento e redenominação do capital social.

Capital após o reforço: 1 002 410$.
Sua representação: 602 410$ em numerário.
Seus subscritores: Todos os sócios, na proporção das respectivas quotas.
Redenominação, capital: 5000 euros.
Alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros, dividido em três quotas: uma no valor de

4000 euros pertencente ao sócio Manuel Fernandes Dias; e duas no
valor de 500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Rui
Manuel de Freitas Dias, e Jorge Manuel de Freitas Fernandes Dias.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta da respectiva sociedade.

Conferida, está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000146599

MABIANITA � FLORISTA, L.DA

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 431/
930810; identificação de pessoa colectiva n.º 503041742; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/020108.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que pela apresentação n.º 7 /020108, ficou
inscrita a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2000.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta da respectiva sociedade.

Conferida, está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000146596

MARQUES & FIDALGO, L.DA

Sede: São Martinho da Cortiça, Arganil

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 287/
871214; identificação de pessoa colectiva n.º 501907106; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/020327.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que pela apresentação n.º 11 de 27 de Março
de 2002, ficou inscrito o aumento e redenominação do capital social.

Capital após o reforço: 1 002 410$.
Sua representação: 602 410$ em numerário.
Seus subscritores: Ambos os sócios, na proporção das respectivas quotas.
Redenominação, capital: 5000 euros.
Alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros cada,

pertencentes uma a cada um dos sócios, José Manuel Fidalgo Noguei-
ra, e Maria Odete Rodrigues Marques Nogueira.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta da respectiva sociedade.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000146592

MATOS & BENTO, L.DA

Sede: Arganil

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 407/
920701; identificação de pessoa colectiva n.º 502808748; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/020226.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que pela inscrição n.º 7 de 26 de Fevereiro de
2002, ficou inscrito o aumento e redenominação do capital social.

Capital após o reforço: 1 002 410$.
Sua representação: 2410$ em numerário.
Seus subscritores: Ambos os sócios, na proporção das respectivas

quotas.
Redenominação, capital: 5000 euros.
Alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros, formado por duas quotas iguais de 2500 euros

cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Vítor Manuel Diniz
Bento, e Carlos Simões de Matos.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta da respectiva sociedade.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000146590

QUINTA DA BARALHA � AGRICULTURA E TURISMO, L.DA

Sede: Cerdeira, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 446/
941007; identificação de pessoa colectiva n.º 503278351; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/020226.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que pela apresentação n.º 9 de 26 de Fevereiro
de 2002, ficou inscrito o aumento e redenominação do capital social.

Capital após o reforço: 1 002 410$.
Sua representação: 2410$ em numerário.
Seus subscritores: Todos os sócios, na proporção das respectivas

quotas.
Redenominação, capital: 5000 euros.
Alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros, correspondente à soma de três quotas: uma no

valor de 2500 euros pertencente ao sócio Pedro Paulo Almeida da
Costa Pinto; e duas no valor de 1250 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Vicente da Costa Pinto, e Albertina da Costa
Almeida Pinto.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta da respectiva sociedade.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000146586

URBARG � GABINETE DE URBANISMO
E ARQUITECTURA DE ARGANIL, L.DA

Sede: Arganil

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 477/
960717; identificação de pessoa colectiva n.º 503691844; inscri-
ção n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 4, 5 e
6/020226.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que pela apresentação n.º 4 de 28 de Fevereiro
de 2002, ficou averbado à inscrição n.º 3, a cessação das funções de
gerente de José Maia Veiga, por morte, em 27 de Agosto de 2000.

Certifico ainda que, pela apresentação n.º 5 de 28 de Fevereiro de
2002, ficou inscrita a designação para o cargo de gerente de Ernesto
Florentino Antunes Barata, desde 1 de Janeiro de 2002.
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Certifico também que, pela apresentação n.º 6 de 28 de Fevereiro
de 2002, foi inscrito o aumento e redenominação do capital.

Capital após o reforço: 1 002 410$.
Sua representação: 602 410$ em numerário.
Seus subscritores: A sócia Maria Luísa Marques Ferreira Antunes

Barata.
Redenominação, capital: 5000 euros.
Alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros, representado por duas quotas: uma no valor

de 4002,40 euros pertencente à sócia Maria Luísa Marques Ferreira
Antunes Barata; e uma no valor de 997,60 euros pertencente em
comum e sem determinação de parte ou direito a Ana Teresa Gomes
Vieira Maia Veiga, Carolina Vieira Veiga, Sofia Vieira Veiga, e Marga-
rida Vieira Veiga.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta da respectiva sociedade.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000146582

CASTANHEIRA, SIMÕES & QUARESMA, L.DA

Sede: Coja, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 399/
920311; identificação de pessoa colectiva n.º 502724161.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, fica-
ram depositados na respectiva pasta os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000146573

CASTANHEIRA, SIMÕES & QUARESMA, L.DA

Sede: Coja, Arganil

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 399/
920311; identificação de pessoa colectiva n.º 502724161; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/020305.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que pela apresentação n.º 9 de 5 de Março de
2002, ficou inscrito o aumento e redenominação do capital social.

Capital após o reforço: 1 002 410$.
Sua representação: 402 410$ em numerário.
Seus subscritores: Todos os sócios, na proporção das respectivas

quotas.
Redenominação, capital: 5000 euros.
Alteração do artigo 3.º
Capital: 5000 euros, formado por três quotas iguais no valor de

1666,666 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Orlando
Carvalho Castanheira Ramiro, Álvaro Santos Quaresma, e Adelino
Martins Simões.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta da respectiva sociedade.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Paiva Gomes. 1000146570

CANTANHEDE

NELSON RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 436/
871106; identificação de pessoa colectiva n.º 501981713; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2001.

30 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 1000146442

PADARIA COIMBRA � LOPES DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 591/
910410; identificação de pessoa colectiva n.º 502621443; inscri-
ção n.º 6; números e datas das apresentações: 11/020913 e 020628.

Certifico que, o capital social foi reforçado em mais 602 410$ e
parcialmente alterado o contrato da sociedade, tendo por consequência
o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000€

e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma do valor de
2500€, pertencente uma a cada sócio.

Mais certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas
referente ao exercício do ano de 2001.

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

24 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2001545398

TRANSTOCHA � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1458/
020820; identificação de pessoa colectiva n.º 506214559 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020820.

Certifico que, entre Manuel Tomé Marques, e Maria Idília Martinho
Rodrigues, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSTOCHA � Transportes
Internacionais, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Barreiro, 86, Pereirões, fre-
guesia de Tocha, concelho de Cantanhede.

Por deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários nacio-
nais e internacionais de mercadorias.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 50 000 euros, dividido em duas quotas de valor nominal
de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manu-
el Tomé Marques, e Maria Idília Martinho Rodrigues.

2 � Os sócios, poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer nos termos e condições que forem fixadas em assembleia
geral.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global correspondente ao quíntuplo do capi-
tal social, desde que deliberado por unanimidade dos sócios, em
assembleia geral convocada para esse efeito, que fixará as condições
e prazo de realização das mesmas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de sócios ou não
sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes os sócios Manuel Tomé Marques, e Maria Idília
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Martinho Rodrigues, e a não sócia, Susana Maria da Conceição Brito,
casada, residente na Estrada do Campo de Futebol, Calvaria de Cima,
Porto de Mós, esta com capacidade profissional.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

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

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 empresas.

ARTIGO 7.º

1 � A divisão e a cessão de quotas entre os sócios não necessita
do consentimento da sociedade.

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

3 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota se a mesma for
sujeita a qualquer providência judicial, mesmo cautelar, penhora, ar-
resto ou arrolamento, falência ou insolvência do sócio, judicialmente
declarada e não suspensa, ou ainda por acordo com o próprio titular.

4 � O valor da amortização, que não resulte de acordo com o ti-
tular, será a do último balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

Em caso de falecimento de um dos sócios, os herdeiros nomearão
entre si um representante, que exercerá perante a sociedade todos os
poderes inerentes à quota do sócio falecido.

Disposição transitória

Os gerentes ficam desde já autorizados a levantar a totalidade do
capital social depositado, afim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis e imóveis,
designadamente veículos automóveis, incluindo contratos de leasing,
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu regis-
to definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

12 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2001545061

ÁGUAS CLARAS � CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1163/0000505; identificação de pessoa colectiva n.º 504907131;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/020813.

Certifico que, o capital social foi reforçado com a quantia de
225 000€ e parcialmente alterado o contrato quanto ao artigo 3.º,
que por consequência ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 300 000 euros, totalmente subscrito e
realizado em dinheiro e representado por 60 000 acções, do valor
nominal de 5 euros cada uma.

2 � O capital social é representado por acções ao portador, po-
dendo haver títulos de 10, 50. 100, 500 e 1000 acções.

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

13 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2001544642

VENTIPLAST � MOLDAGEM DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 1472/
020924; identificação de pessoa colectiva n.º 506146464 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020924.

Certifico que, entre José Manuel Cardoso Marques, Pierre Yves Huguenin
Dumittan, Robert Valceschini; e a sociedade FORMOPLAST, S. A, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma VENTIPLAST � Moldagem de
Plásticos, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial, freguesia e con-
celho de Cantanhede.

§ único. A gerência por si só, poderá deslocar a sede para outro lo-
cal, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e bem assim,
abrir ou encerrar delegações, filiais, sucursais, agências ou quaisquer outras
formas legais de representação, no País ou no estrangeiro, quando o
julgue necessário.

2.º

O objecto social consiste em fabrico de peças plásticas para fins
industriais.

3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 25 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas dos
sócios: uma do valor nominal de 12 500 euros pertencente ao sócio
José Manuel Cardoso Marques; duas do valor nominal de 3750 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Pierre Yves Huguenin
Dumittan, e Robert Valceschini; e uma do valor nominal de 5000 euros
pertencente à sócia FORMOPLAST, S. A.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, com ou sem remuneração, ficam a cargo de
um gerente a designar em assembleia geral, sendo necessária a sua
assinatura para obrigar validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos.

26 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2001545487

GABINETE E-8, ENGENHARIA E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 528/
900124; identificação de pessoa colectiva n.º 502577401; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/020729.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 6 de Maio de 2002.

4 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2001544529

IDÁLIO ESPINHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 914/
970901; identificação de pessoa colectiva n.º 503950629; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/020730.

Certifico que, o capital social foi reforçado com a quantia de
49 880,10€ e parcialmente alterado o contrato da sociedade, tendo
por consequência o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
74 820 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 37 410 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

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

6 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2001544553

GANDARARTE � ESPECTÁCULOS E SONORIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula n.º 520/
891215; identificação de pessoa colectiva n.º 502264640; data da
apresentação: 020708.
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Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2001.

29 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2001544235

RELOJOARIA LUCIANO SILVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1004/980914; identificação de pessoa colectiva n.º 504236687;
data da apresentação: 020708.

Certifico que, foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 2001.

30 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2001544286

GESGUERRA � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1178/0000712; identificação de pessoa colectiva n.º 505057999;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 4 e 5/020909.

Certifico que, Maria João Esteves Breda do Vale, cessou funções de
gerente, por destituição.

Data: 30 de Agosto de 2002.

Mais certifico que, Pedro Emanuel Guerra, casado, foi designado
gerente.

Data da deliberação: 30 de Agosto de 2002.

20 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo Freire
Nunes. 2001545339

FIGUEIRA DA FOZ

PAVINOR � TÉCNICAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 389/750213; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/
010712.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução.

Prazo para a liquidação: Três anos a contar de 21 de Junho de 2001.

Conferida, está conforme.

6 de Agosto de 2001. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janei-
ro Rodrigues Soares. 1000150195

LOUSÃ

LOUSÃMEL � COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS APICULTORES
DA LOUSÃ E CONCELHOS LIMÍTROFES, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 464/
880614; identificação de pessoa colectiva n.º 501996559;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 2; números e datas
das apresentações: 18/011228 e 1/020627.

Certifico que, a cooperativa em epígrafe, alterou os seus estatutos,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Constituição e denominação

É constituída a LOUSÃMEL � Cooperativa Agrícola dos Apicul-
tores da Lousã e Concelhos Limítrofes, C. R. L., que se regerá pelo
Código Cooperativo; pelos Decretos-Lei n.os 335/99 de 20 de Agos-
to, e 23/2001 de 30 de Janeiro, demais legislação aplicável e pelos
presentes estatutos.

ARTIGO 3.º

Sede e área social

1 � A Cooperativa tem a sua sede social na Zona Industrial dos
Matinhos, na vila, freguesia e concelho da Lousã, e tem por área social
o concelho da Lousã e concelhos limítrofes.

ARTIGO 4.º

Objectos e fins

2 � A Cooperativa pertence ao ramo agrícola.

ARTIGO 6.º

Capital social da Cooperativa

1 � O capital social da Cooperativa é variável e ilimitado, no mon-
tante mínimo de 5000 euros, integralmente realizado em dinheiro.

2 � Os títulos representativos do capital têm um valor de 5 euros
cada um.

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas de cada membro

As entradas mínimas de cada membros não podem ser inferiores a
20 títtulos de capital.

ARTIGO 13.º

Direitos dos cooperadores

1 � São direitos dos cooperadores os previstos no artigo 33.º do
Código Cooperativo.

ARTIGO 14.º

Deveres dos cooperadores

1 � São deveres dos cooperadores os previstos no artigo 34.º do
Código Cooperativo.

ARTIGO 16.º

Exclusão

Perdem a qualidade de membros da Cooperativa, por exclusão,
aqueles que violarem grave e culposamente o disposto no artigo 14.º
destes estatutos.

Os membros da Cooperativa poderão ainda ser excluídos de acordo
com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 335/99 de 20 de
Agosto.

ARTIGO 17.º

3 � A multa será do montante mínimo de 5 euros e máxima de
uma vez o salário mínimo nacional.

5 � O processo de exclusão obedece ao disposto no artigo 37.º do
Código Cooperativo.

ARTIGO 24.º

Constituição da mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário, aos quais incumbem as funções
definidas no artigo 46.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 25.º

Assembleia geral

A convocatória da assembleia geral, o quórum, a sua competência,
deliberações e votação obedecem ao disposto nos artigos 47.º, 48.º,
49.º, 50.º e 51.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 26.º

Constituição da direcção

A direcção é constituída por um presidente, um vice-presidente,
um tesoureiro, um secretário e três vogais.

ARTIGO 27.º

Da direcção

1 � A direcção é o órgão da administração e representação da
Cooperativa e as suas atribuições são as constantes do artigo 56.º do
Código Cooperativo.

2 � (Mantém-se).
d) Contrair empréstimos junto de particulares ou instituições ban-

cárias, até ao montante máximo de 10 000 euros e superior a este
montante com autorização prévia da assembleia geral.
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ARTIGO 28.º

Poderes de representação

A direcção pode delegar no presidente ou em outro dos seus mem-
bros os poderes colectivos de representação previstos na alínea g) do
artigo 56.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 32.º

Competência

O conselho fiscal é o órgão de controle e fiscalização da Coopera-
tiva, incumbindo-lhe as competências definidas no artigo 61.º do
Código Cooperativo.

ARTIGO 39.º

Fusão, cisão, dissolução e liquidação

A fusão, cisão, dissolução e liquidação da Cooperativa só pode fa-
zer-se em obediência ao disposto nos artigos 74.º, 75.º, 76.º, 77.º, 78.º
e 79.º do Código Cooperativo, com a aplicação do n.º 3 do artigo 51.º
do mesmo Código.

ARTIGO 40.º-A

Os cooperadores já admitidos à data da presente alteração estatutária,
poderão realizar o capital adicional num prazo máximo de cinco anos,
tendo como ponto de referência, 20 de Agosto de 1999.

O contrato na sua versão actualizada encontra-se arquivado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Ramalheiro Martins Serra. 1000146838

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

(anteriormente ANTÓNIO DA SILVA PAIS & C. A., L.DA)

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 598/
930716; identificação de pessoa colectiva n.º 500434166; inscri-
ção n.º 11; números e datas das apresentações: 41/011226 e 4/
020625.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, mudou a sua denominação
e alterou os artigos 1.º, 4.º e 5.º do contrato, que passaram a ter a
seguinte composição:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TERBAN � Compra e Venda de Bens
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na vila, freguesia e concelho da
Lousã, na Rua de Coimbra, podendo ser transferida para outros locais
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, por delibe-
ração da gerência.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
104 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, cada uma
de valor nominal de 26 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral fica a cargo dos quatro só-
cios, ficando a mesma a pertencer aos já nomeados gerentes, o sócio
Aníbal Antunes Bandeira, e Lídia Rodrigues das Neves Bandeira, e aos
agora nomeados gerentes, João Carlos das Neves Bandeira, e Maria
da Conceição das Neves Bandeira Jorge.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura de qualquer um dos gerentes, Aníbal e Lídia, ou a
assinatura conjunta dos gerentes, João e Maria da Conceição.

O contrato da sociedade na sua versão actualizada encontra-se ar-
quivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2001702205

 MIRANDA DO CORVO

DOMOPUS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 371/20010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505374960.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas referentes ao ano de 2001.

10 de Julho de 2002. � A Ajudante, Maria Luísa Marques
Correia. 1000117695

CANCELA & NUNES � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 419/020502; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020502.

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial de
Miranda do Corvo, a fl. 73 do livro n.º 109-D, foi constituída entre
Vítor Manuel Mendes Henriques Nunes e mulher, Paula Lúcia Correia
Cancela Nunes, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade co-
mercial por quotas, com a denominação em epígrafe, que se regerá
pelo pacto social constante da dita escrirtura e que é o seguinte:

Contrato de sociedade

No dia 29 de Abril de 2002, no Cartório Notarial de Miranda do
Corvo, perante mim, António José Alves Soares, o Notário, compa-
receram como outorgantes:

Vítor Manuel Mendes Henriques Nunes e mulher, Paula Lúcia Cor-
reia Candela Nunes, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais ele, da freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, e ela, da
freguesia e concelho de Miranda do Corvo, residentes na Rua do Cabeceiro,
sem número, Moínhos, freguesia e concelho de Miranda do Corvo, con-
tribuintes fiscais, respectivamente n.os 173900801, e 194718492, titu-
lares dos bilhetes de identidade, respectivamente n.os 7279206, emitido
em 31 de Janeiro de 2002, e 7699456, emitido em 31 de Janeiro de
2002, pelos Serviços de Identificação Civil de Coimbra.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade acima indicados.

E por eles foi dito que por esta escritura, constituem entre si uma
sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto social cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Cancela & Nunes � Actividades
Hoteleiras, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Cabeceiro, sem número,
Moínhos, freguesia e concelho de Miranda do Corvo.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
mudar a sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
quaisquer outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

3.º

O objecto da sociedade consiste em café, snack-bar, restaurante,
turismo de habitação e exploração de bombas de gasolina.

4.º

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

5.º

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao quíntuplo do capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

6.º

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

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um dos gerentes.
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7.º

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

8.º

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

9.º

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

Conferida, está conforme.

9 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria de Fátima Chaves
Medeiros. 1000080603

MONTEMOR-O-VELHO

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE LEITE
E CARNE DE ENTRE MÔNDEGO E VOUGA, C. R. L.

Sede: Bebedouro, Arazede, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 12/19920522; identificação de pessoa colectiva
n.º 502775599; data do depósito: 020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestação de contas,
respeitantes ao exercício do ano económico de 2001.

Está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � O Conservador, Florindo Rodrigues.
2001704372

ÉVORA
MONTEMOR-O-NOVO

DESTILARIA MONTEMORENSE, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, 42, freguesia
de Nossa Senhora da Vila, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 88/610614; identificação de pessoa colectiva n.º 500523878;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 4, 5 e 6/20020306.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido alterado nos
seus artigos 1.º e 4.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta, para todos os seus actos e contratos, a deno-
minação Destilaria Montemorense, L.da, e tem a sua sede na Rua de
São Domingos, 42, freguesia de Nossa Senhora da Vila, concelho de
Montemor-o-Novo.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores sociais, é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma
no valor nominal de 3850 euros pertencente ao sócio Carlos Manuel
da Mota Vacas; outra de 765 euros pertencente ao sócio Filipe Maria
de Lemos Vacas; e a restante no valor de 385 euros pertencente ao
sócio Duarte Nuno da Mota Vacas.

Certifico ainda que, cessou funções de gerentes, Joaquim
Rodrigues Amaro, Norberto Carlos Simões, e Américo Vespúcio da
Cruz Espada, por destituição.

Data da deliberação: 18 de Dezembro de 2001.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pas-
ta respectiva.

6 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000147160

COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CIBORRO, C. R. L.

Sede: Avenida Nacional, 46, aldeia do Ciborro,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 24/840103; identificação de pessoa colectiva n.º 500638357;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/20020305.

Certifico que, com referência à cooperativa supra identificada, foi
feito o aumento de capital e redenominado para euros, tendo sido
alterado o seu artigo 6.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social é variável e ilimitado, no mínimo de 5000 euros.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pas-
ta respectiva.

5 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000147159

MORIMINAS � SOCIEDADE MINEIRA DE MONTEMOR
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Bernardino Machado, 16,
freguesia de Santiago do Escoural, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 752/970916; identificação de pessoa colectiva n.º 503961744;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/20020228.

Certifico que, foi feita a dissolução e encerramento da liquidação,
da sociedade supra identificada.

Data da aprovação das contas: 6 de Novembro de 2001.

28 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000147158

CARTINO � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Sede: Horta do Goivo, 7, freguesia de Nossa Senhora do Bispo,
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 731/970310; identificação de pessoa colectiva n.º 503841269;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/20020208.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado e redenominado para euros, passando a ser de
5000 euros, e os sócios com uma quota de 2500 euros para cada um,
de Carlos Alberto dos Santos Silva, e Maria João Soeiro Silva.

8 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000147157

J. ALMEIDA, L.DA

Sede: Rua de São miguel, 2/4,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 329/841227; identificação de pessoa colectiva n.º 501518614;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/20020201.

Certifico que, com referência à sociedade supra identificada, foi feita
a dissolução e liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Outubro de 2001.

1 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000147156

ESTRELA & CANHÃO, L.DA

Sede: Rua de Curvo Semedo, sem número,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 154/720822; identificação de pessoa colectiva n.º 500157766;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20020220.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido altera-
do no seu artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores sociais é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no
igual valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Albino Alves Canhão, e Estrela Maria Avó Grilo Ramos.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pas-
ta respectiva.

20 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000147155

LOPES & FERREIRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E ANIMAÇÃO CULTURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 987/20020225; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20020225.

Certifico que, por escritura lavrada a fl. 38 do livro n.º 39-J, data-
da de 13 de Fevereiro de 1996, no 26.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade supra identificada, a qual se rege pelo se-
guinte teor:

1.º

Firma e sede

1 � Pelo presente contrato de sociedade, é constituída uma so-
ciedade comercial por quotas, de duração indeterminada, que adopta a
firma Lopes & Ferreira � Actividades Hoteleiras e Animação
Cultural, L.da, e que será regida pelo presente contrato de sociedade e
demais legislação aplicável.

2 � A sociedade tem a sua sede em Montemor-o-Novo, na Rua de
São Miguel, 3-B, 1.º, concelho de Montemor-o-Novo.

3 � Por deliberação tomada pelos sócios, pode a sociedade deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação permanente no País ou no estrangeiro.

2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a realização de actividades hote-
leiras, nomeadamente exploração de bares e estabelecimentos afins,
bem como de actividades culturais e de animação.

2 � A sociedade poderá, através de deliberação nesse sentido to-
mada pelos sócios, adquirir participação noutras sociedades, ainda que
com objecto diferente, já constituídas ou a constituir, bem como
participar em agrupamentos complementares de empresas, ou por
qualquer forma associar-se a outras sociedades, organizações ou insti-
tuições de utilidade pública na prossecução das suas actividades, em tudo
o que não seja contrário à lei e ao presente contrato de sociedade.

 3.º

Capital social

O capital social é de 400 000$, encontrando-se integralmente reali-
zado em dinheiro, dividido em duas quotas de 200 000$ cada, uma da
sócia Ana Cristina Antunes de Matos Lopes, e outra da sócia Maria
de Fátima Silva Ferreira.

4.º

Gerência

1 � A ger~encia da sociedade pertence a ambas as sócias, desde já
nomeadas gerentes, por um período de dois anos.

2 � Podem os sócios deliberar o exercício remunerado da gerência,
fixando os respectivos moldes, sendo que esta remuneração poderá
consistir numa participação, total ou parcial nos lucros da sociedade.

5.º

Representação da sociedade

1 � Para obrigar, representar e vincular a sociedade são necessá-
rias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, competindo igualmente

à gerência a representação activa e passiva da sociedade, em juízo e
fora dele, e a constituição de mandatários para a prática de categorias
de determinados actos.

2 � Nos actos de mero expediente, entendendo-se por estes a
administração e gestão corrente da sociedade e das suas actividades
que não envolvam pagamentos de qualquer espécie, é suficiente a
assinatura de um único gerente.

6.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas entre vivos ou por morte, entre sócios e seus
cônjuges, ascendentes ou descendentes, bem como a cessão a favor de
estranhos à sociedade, carece sempre e em qualquer circunstância do
consentimento prévio da sociedade.

7.º

Obrigações dos sócios

Os sócios deverão informar a sociedade de qualquer situação da sua
esfera profissional e financeira que possa reflectir-se e comprometer
as actividades, reputação e situação económica da empresa.

8.º

Representação dos sócios

Fica apenas autorizada a representação voluntária dos sócios em
assembleias gerais por advogado, bastando para tanto, carta do sócio,
indicando tal facto ou procuração que confira os devidos poderes.

9.º

Dissolução e liquidação da sociedade

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação tomada por unanimidade dos sócios em assembleia geral,
expressamente convocada para esse efeito.

10.º

Reservas e lucros

1 � Os resultados líquidos constantes do balanço social terão a
aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidos os valores que
por lei devam destinar-se à formação ou reintegração da reserva legal
ou de outras a constituir.

2 � A assembleia geral deliberará anualmente, por maioria sim-
ples dos sócios, sobre a percentagem dos lucros do exercício a ser
distribuída como dividendo, sem dependência do estatuído no arti-
go 217.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

25 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000147154

COOPERATIVA AGRÍCOLA PODER POPULAR, C. R. L.

Sede: Bairro Popular, Cortiçadas de Lavre,
concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 13/831212; identificação de pessoa colectiva
n.º 500683450; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 7/
20020220.

Certifico que, foi feita a eleição da direcção para o triénio de 2002-
2004, da cooperativa supra identificada, compondo-se dos seguintes
elementos:

Presidente � Fernando Romão Dias; secretário � Manuel Fran-
cisco; tesoureiro � Custódio António Dias.

20 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000147153

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO ROSAL & ANEXAS, L.DA

(Sociedade civil sob a forma de sociedade por quotas)

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 407/880916; identificação de pessoa colectiva
n.º 502036095; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/
20020215.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido altera-
do no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Alda Pires Rosado e Silva de Oliveira Fernandes,

António Joaquim Rosado de Oliveira Fernandes, Gonçalo da Fonseca
de Oliveira Fernandes, e Tomás da Fonseca de Oliveira Fernandes,
em comum e sem determinação de parte ou direito, 250 euros; Alda
Pires Rosado e Silva de Oliveira Fernandes, 250 euros; António Joa-
quim Rosado de Oliveira Fernandes, Gonçalo da Fonseca de Oliveira
Fernandes, e Tomás da Fonseca de Oliveira Fernandes, em comum e
sem determinação de parte ou direito, 2250 euros; Gonçalo da Fonse-
ca de Oliveira Fernandes, e Tomás da Fonseca de Oliveira Fernandes,
em comum e sem determinação de parte ou direito, 2250 euros.

15 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000147152

FRIOALMADA � SOCIEDADE COMERCIAL DE GELADOS, S. A.
Sede: Rua de Bento Gonçalves, 41,

freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 396/880304; identificação de pessoa colectiva n.º 501951687;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 1/20020208.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido altera-
do no seu artigo 5.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado e é dividido em 5000 acções ordinárias,
cada uma com o valor nominal de 10 euros.

2 � A administração com o parecer favorável do fiscal único, pode
deliberar aumentar o capital social por entradas em dinheiro até ao
limite de 1 246 994,74 euros, competindo-lhe fixar as condições da
emissão e a categoria de acções a emitir nos limites da lei e do pre-
sente contrato.

8 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000147151

CAVAS & CAVAS, L.DA

Sede: Freguesia de São Cristóvão, concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 96/621231; identificação de pessoa colectiva n.º 500529124;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/20020205.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido altera-
do no seu artigo 5.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros em dinheiro, está totalmente reali-
zado e corresponde à soma das quatro quotas dos sócios, que são as
seguintes: Torcata Maria Cavas Gonçalves, Maria dos Anjos Cavas
Gonçalves, e Maria da Conceição Cavas Gonçalves, 2250 euros, em
comum e sem determinação de parte ou direito; Joaquim Manuel Ba-
nha Cavas, e José Manuel Cavas, 1375 euros, em comum; Joaquim Ma-
nuel Banha Cavas, 687,50 euros; e José Manuel Cavas, 687,50 euros.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pas-
ta respectiva.

5 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos
Reis Paixão Mantas. 1000147150

COSTA GOMES & DUARTE, L.DA

Sede: Rua de Aviz, 32/34, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícula
n.º 163/740112; identificação de pessoa colectiva n.º 500078890;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20020326.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido altera-
do no seu artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, em dinheiro está inteiramente
realizado e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor de
3000 euros pertencente ao sócio Aníbal da Costa Gomes; e outra de
valor nominal de 2000 euros pertencente ao sócio António Rodrigues
Duarte.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pas-
ta respectiva.

26 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000147149

MÓVEIS SILVA & GODINHO, L.DA

Sede: Rua de Aviz, 8/10, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 375/870514; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 5/20020326.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido altera-
do no seu artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e é formado por duas quotas iguais de valor nominal de
2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Sebastião
José Godinho, e Maria Felicidade Pereira da Silva Coutinho.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pas-
ta respectiva.

26 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000147148

AMOREIRINHA & SANTOS, L.DA

Sede: Praça da República, 7,
freguesia de Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrícu-
la n.º 561/930528; identificação de pessoa colectiva n.º 502992360;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20020325.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado e redenominado para euros, tendo o pacto sido altera-
do no seu artigo 3.º, sendo sócios, José Maria Casquinha Amoreirinha,
e Evaristo Armando dos Santos, que passou a ter 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 no igual valor
nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pas-
ta respectiva.

25 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 1000147147

FARO
ALBUFEIRA

RANA D�OIRO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1850/
980424; identificação de pessoa colectiva n.º 504125524; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/2001002.
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Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva da so-
ciedade em epígrafe, fotocópia da acta n.º 9/2002, elaborada em 30 de
Agosto, pela qual foram nomeados gerentes, Avelino Vasquez
Rodrigues, Maria Teresa Vasquez Ruiz, Eduardo Ruiz Belenda, Manuel
Ruiz Rivas, e Maria Dolores de Casa Ruiz.

Prazo: Três anos.
Data da deliberação: 30 de Agosto de 2002.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2001382332

BOUTIQUE ÂNGELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 18/
840528; identificação de pessoa colectiva n.º 500780552;
data: 20020617.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000146881

IRMÃS SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2101/
20000201; identificação de pessoa colectiva n.º 504723251;
data: 20020619.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000146882

TELEVAL � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2402/
20010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505534193;
data: 20020619.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000146879

GUIAFLORES � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE FLORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2088/
20000103; identificação de pessoa colectiva n.º 504797999;
data: 20020617.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

1 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000146878

VIPMODE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2319/
20010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505389568;
data: 20020619.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000146876

CASA DE REPOUSO SENHORA DA GUIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1039/
910531; identificação de pessoa colectiva n.º 502568470;
data: 20020617.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

1 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000146880

MANUEL SOARES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2378/
20010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505476800;
data: 20020619.

Certifico que, se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 1000146877

PORTIMÃO

CLUBE NÁUTICO DO ARADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3562/
0000406; identificação de pessoa colectiva n.º 504935666; inscri-
ção n.º E-2; número e data da apresentação: 14/020724.

Certifico que, foi feito o reforço e alteração do contrato social da
sociedade em epígrafe, ficando o artigo 3.º com a seguinte redacção:

Artigo 3.º
Quantia em que o capital foi aumentado: 45 000 euros realizado

em dinheiro pelo sócio Jorge filipe Ramos da Silva Guerreiro.
Capital: 50 000 euros.
Sócios e quotas: Jorge Filipe Ramos da Silva Guerreiro, 47 500 euros;

e Helen Elizabeth Cole Guerreiro, 2500 euros.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 1000145655

FILREI � SNACK-BAR, BAR RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2564/
930413; identificação de pessoa colectiva n.º 502973820; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 4/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato social, redenominado em euros e aumentado o capital da
sociedade, ficando o artigo 4.º com a seguinte redacção:

Artigo 4.º
Redenominação.
Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$ realizado em

dinheiro, na proporção das respectivas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Filipe Manuel Barrière Ducournau dos Reis,

2500 euros; e Reinaldo Barrière Ducournau dos Reis, 2500 euros.

Mais certifico que, foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-3 e à apresentação n.º 1/

020628.
As quotas são bem próprio dos sócios.
O sócio Reinaldo Barrière Ducournau dos Reis, é casado com Andrey

Carmel Fox dos Reis, e o Filipe Manuel Barrière Ducournau dos Reis,
com Júlia Maria Carvalho Reis Soeiro, ambos sob o regime da comu-
nhão de adquiridos.
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O texto completo do contrato de sociedade na sua redacção ac-
tualizada ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega Castro Ramos. 1000142409

GUARDA
GOUVEIA

DTL � ÁGUAS MINERO-MEDICINAIS DE GOUVEIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 290/
910730; identificação de pessoa colectiva n.º 502598883; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 8/020913.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o registo
do projecto de fusão por incorporação, consistindo na transferência
global do património desta sociedade (incorporada) na sociedade
incorporante UNICER � Águas, S. A, com sede na Via Norte, Leça do
Balio, Matosinhos, sem qualquer alteração projectada no pacto social.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Luís Dias
Saraiva. 2001542119

SEIA

BRAVO & FILHOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 272/890510;
identificação de pessoa colectiva n.º 502155744; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 30/011228.

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

Pela inscrição n.º 6 à apresentação n.º 30/011228.
Aumento e redenominação do capital e alteração parcial do contrato.
Montante do reforço: 602 410$ em dinheiro, subscrito por ambos

os sócios na proporção das quotas respectivas.
Artigo alterado: 3.º
Capital, após reforço e redenominação: 5000 euros.
Sócios e quotas: Artur Fernandes Bravo, com uma quota de

3750 euros; e Nuno Luís Rodrigues Bravo, com duas quotas respecti-
vamente, de 498,80 euros, e 751,20 euros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota de
3750 euros pertencente ao sócio Artur Fernandes Bravo; e duas quo-
tas, uma de 498,80 euros, e outra de 751,20 euros, ambas pertencen-
tes ao sócio Nuno Luís Rodrigues Bravo.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Figueiredo Aires. 3000075601

NICOLAS DI BENEDETTO SALVATORE, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 5/020524;
identificação de pessoa colectiva n.º 819386910; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/020524.

Certifico que, Nicolas Benedetto Salvatore, casado com Marie
Thérèse Magnin, de quem está separado de pessoas e bens, residente
no Beco Amaral, Folhadosa, Seia, de nacionalidade francesa, consti-
tuiu um estabelecimento individual de responsabilidade limitada, que
se regerá pelo pacto constante dos artigos seguintes:

1.º

O estabelecimento adopta a denominação Nicolas Di Benedetto
Salvatore, E. I. R. L., e tem a sua sede no Beco Amaral, freguesia de
Folhadosa, concelho de Seia, com início de actividade a partir de hoje.

2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso e a retalho de
materiais de construção e madeiras, construção civil, compra e venda
de imóveis, comércio por grosso de plantas, comércio de máquinas
automáticas, comércio de veículos automóveis e tractores e comér-
cio de produtos alimentares, bebidas e tabaco.

3.º

O capital do estabelecimento, integralmente realizado em dinheiro
e já depositado, é de 5000 euros.

Está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da Silva
Pinto. 1000139421

ESCOLA EVARISTO NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 302/900719;
identificação de pessoa colectiva n.º 502383887.

Certifico que, em 25 de Junho de 2002, foram depositados na pas-
ta da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Figueiredo Aires. 2001839219

LEIRIA
ALCOBAÇA

INTEGRATU � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO,
DESIGN E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2757;
identificação de pessoa colectiva n.º 504327267; data da apresen-
tação: 20020925.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena P.
P. Meira. 200382177

BOMMÓVEL � MÓVEIS E CARPINTARIAS
DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2093;
identificação de pessoa colectiva n.º 503198447; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/020204.

Certifico que, Manuel Narciso Ramos dos Santos, cessou funções
de gerente da sociedade em epígrafe.

Causa: Renúncia.
Data: 10 de Dezembro de 2001.

Inscrição n.º 5 à apresentação n.º 13/020204.
Certifico que, a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o con-

trato no que respeita ao artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte re-
dacção:

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios ou não sócios
que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já
nomeada gerente a identificada, Maria de Fátima Sousa Rosa.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato alterado na sua redacção actualiza-
da foi depositada na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

1 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2000382533
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SERRALHARIA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1403; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 502124970; data da apresentação: 20020925.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena P.
P. Meira. 2000382240

FUTURETE � INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DE CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1095;
identificação de pessoa colectiva n.º 501583939; data da apresen-
tação: 20020925.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena P.
P. Meira. 2000382258

CISTERAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 988; identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 501478604; data da apresentação: 20020924.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena P.
P. Meira. 2000382223

SONOVIS � INDÚSTRIA DE SUPORTES AUDIO E VÍDEO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 521; identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 500662495; data da apresentação: 20020923.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena P.
P. Meira. 2000382215

ALUCISTER � SERRALHARIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2840; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 504639072; data da apresentação: 20020923.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena P.
P. Meira. 2000382207

JORGE BASTOS � COMÉRCIO DE BRINDES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3058; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 505334313; data da apresentação: 20020920.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena P.
P. Meira. 2000382185

DHI WATER & ENVIRONMENT
SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2958;
identificação de pessoa colectiva n.º 980205905; data da apresen-
tação: 20020920.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena P.
P. Meira. 2000382193

SOUSA & CATARINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 818;
identificação de pessoa colectiva n.º 501239790; data da apresen-
tação: 20020925.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2000382150

GASPARES � EXTRACÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2396;
identificação de pessoa colectiva n.º 501604545; data da apresen-
tação: 20020925.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2000382142

AUTO NOGUEIRAS � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1350;
identificação de pessoa colectiva n.º 502040718; data da apresen-
tação: 20020926.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2000382134

A. P. O � ALBERGARIA PEDRA D�OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2354;
identificação de pessoa colectiva n.º 502749202; data da apresen-
tação: 20020925.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena P.
P. Meira. 2000382126

GTPM � GABINETE TÉCNICO DE PROJECTO MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2898;
identificação de pessoa colectiva n.º 504963708; data da apresen-
tação: 20020925.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena P.
P. Meira. 2000382118

GESTÃO ILIMITADA � SOCIEDADE DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2453;
identificação de pessoa colectiva n.º 503931870; data da apresen-
tação: 20020925.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena P.
P. Meira. 2000382010

FITICOL � COMÉRCIO, CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1326;
identificação de pessoa colectiva n.º 501999612; data da apresen-
tação: 20020924.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena P.
P. Meira. 2000382029

JOSÉ CARLOS RODRIGUES SILVA
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3277;
identificação de pessoa colectiva n.º 505692082; data da apresen-
tação: 20020925.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena P.
P. Meira. 2000382037

ÓPTIMO PALADAR � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3387;
data da apresentação: 20020925.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena P.
P. Meira. 2000382100

MVC � MÁRMORES DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2024;
identificação de pessoa colectiva n.º 503057720; data da apresen-
tação: 17092002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Ajudante-Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2001415974

MÁRMORES VIGÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 1295;
identificação de pessoa colectiva n.º 501955372; data da apresen-
tação: 17092002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Ajudante-Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2001415818

ACRIPOR � CALHAS, VARÕES E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2321;
identificação de pessoa colectiva n.º 503725196; data da apresen-
tação: 18092002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Ajudante-Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2001415460

VIRMOLDE � INDÚSTRIA TÉCNICA DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 971;
identificação de pessoa colectiva n.º 501454110; data da apresen-
tação: 19092002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Ajudante-Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2001415982

FRAFIOR � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2708;
identificação de pessoa colectiva n.º 504507532; data da apresen-
tação: 19092002.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 252 � 31 de Outubro de 2002 23 568-(45)

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Ajudante-Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2001415940

CRUZ DAS MÓS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3160;
identificação de pessoa colectiva n.º 505528029; data da apresen-
tação: 11092002.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2001, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � A Ajudante-Principal, Maria Adelaide
Cunha Bispo Gonçalves. 2001415915

ALVAIÁZERE

ARMADA DO ATLÂNTICO � INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 215/
980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504150154; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 4/20020926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração parcial do pacto, tendo, em consequência, o artigo 3.º do
respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, conforme escrituração, é de 99 900 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: duas, uma do valor nominal
de 12 969 euros, e uma do valor nominal de 20 331 euros, ambas ti-
tuladas em nome do sócio João Carlos Santa Almeida; uma do valor
nominal de 33 300 euros, titulada em nome do sócio José António
Rodrigues Furtado; e uma do valor nominal de 33 300 euros, titulada
em nome do sócio Daniel Santa Almeida.

E pela mesma inscrição foi nomeado gerente: Daniel Santa Almeida.
Data da Deliberação: 30 de Novembro de 2001.

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

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Mar-
ques Rodrigues Silveira Tiago. 2001442130

MARINHA GRANDE

NICOLAU & FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 917; identificação de pessoa colectiva n.º 502380292; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 73/20011228.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$, e feito o
reforço e alteração da denominação do capital social, tendo, em
consequência, sido alterado o artigo 4.º do contrato, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada um dos sócios, Amândio Manuel da Silva Nicolau e Ana
de Ascensão de Almeida.

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

Conferido, está conforme.

22 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001650230

BRANDÃO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1808; identificação de pessoa colectiva n.º 504602659; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 36/20011226.

Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Setembro de 2001.

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

Conferido, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001650361

ELECTROVIDARTE � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1081; identificação de pessoa colectiva n.º 502806214; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 26/20011226.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$, e feito o
reforço e alteração da denominação do capital social, tendo, em
consequência, sido alterado o artigo 3.º do contrato, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros, uma de cada um dos sócios Manuel Carlos
Cardoso Pinto e Dulcita Maria Dias Oliveira Cardoso.

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

Conferido, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001650086

FORMATHIUM � FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1743; identificação de pessoa colectiva n.º 504357794; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 37/20011228.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$, e feito o
reforço e alteração da denominação do capital social, tendo, em
consequência, sido alterado o artigo 4.º do contrato, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, dividido em
duas quotas de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, José
Luís Batista Caetano Pereira e Pedro Miguel Carreira Estima.

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

Conferido, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001650205

CARJON � MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1563; identificação de pessoa colectiva n.º 503129321;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 18 e 19/20011226.

Certifico que José Carlos Dias do Carmo foi exonerado das funções
de gerente, por renúncia, em 9 de Março de 1999.

Mais, certifico que foram alterados os artigos 4.º, 5.º e 8.º do con-
trato, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 2 000 000$ e corresponde à soma de duas
quotas; sendo uma de 1 400 000$, do sócio António José Dias do
Carmo, e outra de 600 000$, do sócio Ruben José Marques do Carmo.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio António José Dias
do Carmo. Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos
os seus actos, é suficiente a assinatura de um gerente, ou de quem, em
cada caso concreto, for designado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � À sociedade é permitido amortizar as quotas sem consenti-
mento dos seus titulares, nos seguintes casos:

a) Se a quota for dada de garantia, arrestada, penhorada ou por
qualquer forma sujeita a arrematação ou venda judicial;

b) Quando for efectuada cessão de quota sem prévio consentimen-
to da sociedade;

c) Pela exclusão de um sócio, nos casos previstos na lei.
2 � Nos casos das alíneas a) e b) do número anterior, a

contrapartida da amortização é a prevista no n.º 1 do artigo 235.º do
Código das Sociedades Comerciais. No caso da alínea c), será o valor
nominal da quota.

Conferido, está conforme.

22 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001650353

RUPIN � COMISSÕES, CONSIGNAÇÕES E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1213; identificação de pessoa colectiva n.º 503169188; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20011228.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$, e feito o
reforço e alteração da denominação do capital social, tendo, em
consequência, sido alterado o artigo 3.º do contrato, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas, uma de 3750 euros, do sócio Rui Manuel Henriques Pina, e
outra de 1250 euros, do sócio Rui Jorge Pedroso Henriques Pina.

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

Conferido, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001650183

JOAQUIM FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 195; identificação de pessoa colectiva n.º 500152814; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/20011227.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$, e feito o
reforço e alteração da denominação do capital social, tendo, em
consequência, sido alterado o artigo 3.º do contrato, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita, é de 5000 euros, e corresponde à soma de uma
quota de 1250 euros e outra de 416,67 euros, de cada um dos sócios

Joaquim Ferreira; Carlos Manuel Lopes Ferreira e Emílio Manuel Lopes
Ferreira.

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

Conferido, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001650094

SERRAVÁRZEA � SERRAÇÃO DE MADEIRAS
E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1637; identificação de pessoa colectiva n.º 504059949;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 38 e 39/20011226.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$, e feito o
reforço e alteração da denominação do capital social, tendo, em
consequência, sido alterado o artigo 4.º do contrato, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado e dividido em duas quotas, uma no valor de
4750 euros, da sócia Elsa Cristina Gil Pedroso e outra no valor de
250 euros, do sócio Adriano dos Santos Grácio.

Mais, certifico que foi deslocada a sede para a Rua do Mato Cego,
78, Pilado, Marinha Grande.

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

Conferido, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001650248

EURO � CRISTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 684; identificação de pessoa colectiva n.º 501751874; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 69/20011228.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$, e feito o
reforço e alteração da denominação do capital social, tendo, em
consequência, sido alterado o artigo 3.º do contrato, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
dividido em seis quotas: uma de 850 euros, do sócio Artur do Carmo
Augusto; e cinco de 830 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Maria Manuela da Silva, António Cristino Bispo, Carlos Manuel Pedrosa
Lérias, Noel José Sousa Matias e António Rogério do Carmo Augusto.

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

Conferido, está conforme.

22 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001650299

ROTALITEC � MULTISERVIÇOS EM METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1928; identificação de pessoa colectiva n.º 503672319; data da
apresentação: 23092002.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito, na pasta respectiva, dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício de 2001.

Conferido, está conforme.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2001650477
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SUFRESA � GESTÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1465; identificação de pessoa colectiva n.º 503752371; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20010827.

Certifico que foi aumentado o capital para 1 002 410$, e feito o
reforço e alteração da denominação do capital social, tendo, em
consequência, sido alterado o artigo 3.º do contrato, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
uma para cada um dos sócios, Susana Paula Leal Marques Pedrosa
Ribeiro e Frederico Pedro Leal Marques Pedrosa Ribeiro.

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

Conferido, está conforme.

26 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 2001650108

POMBAL

EUROMENDES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2304;
identificação de pessoa colectiva n.º 504361619; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 4/020722.

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

Cessões de quotas e alteração parcial do pacto social.

No dia 27 de Junho de 2002, neste Cartório Notarial de Penela,
perante mim, licenciada Maria Cândida da Costa Pereira Leal de
Bulhões, notária do concelho, compareceram como outorgantes:

1.º José Carlos Valente Mendes e mulher, Cecília Ferreira Gomes,
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele da fre-
guesia de Santiago da Guarda, concelho de Ansião, e ela da freguesia
de Vermoil, concelho de Pombal e residentes no lugar de Covinhas,
freguesia de Meirinhas, mesmo concelho, contribuintes n.os, respec-
tivamente, 129860018 e 140349308;

2.º Nelson Filipe Ferreira Mendes, solteiro, maior, natural da fre-
guesia e concelho de Pombal e residente com os primeiros outorgantes
na mesma morada, contribuinte n.º 217492479;

3.º Nuno Miguel Ferreira Mendes, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de Vermoil, mesmo concelho, residente com os primeiros
outorgantes, contribuinte n.º 219915466.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Disseram os primeiros outorgantes:
Que são os únicos sócios e únicos gerentes da sociedade comercial

por quotas com a firma EUROMENDES � Transportes, L.da, pessoa
colectiva n.º 504361619, com sede no lugar de Covinhas, freguesia dita
de Meirinhas, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Pombal, sob o n.º 2304, com o capital social de 50 000 euros, dividi-
do em duas quotas iguais do valor nominal de 25 000 euros, cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

Que, em nome da referida sociedade e em seu nome pessoal, auto-
rizam as cessões de quotas que a seguir se vão efectuar.

Que, pela presente escritura cedem respectivamente, a cada um dos
terceiro e quarto outorgantes, seus únicos filhos, as quotas, que cada
um deles possui nesta sociedade, nos indicados valores nominais de
25 000 euros, cada uma � pelos preços iguais aos seus valores nomi-
nais � que declararam já terem recebido deles.

Disseram os terceiro e quarto outorgantes:
Que aceitam as presentes e respectivas cessões de quotas, nos ter-

mos exarados e que cada um deles autoriza, na parte que lhe diz res-
peito, a cessão feita pelos seus pais, ao irmão.

Disseram, mais, os segundo e terceiro outorgantes:
Que, sendo agora os únicos sócios desta sociedade e aqui reunidos

em assembleia geral, deliberam alterar o artigo 3.º e o corpo do arti-
go 4.º, do pacto social, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, dos valores nominais de 25 000 euros, cada uma, per-

tencentes uma a cada um dos sócios Nelson Filipe Ferreira Mendes e
Nuno Miguel Ferreira Mendes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos gerentes reconduzidos
hoje, José Carlos Valente Mendes e Cecília Ferreira Mendes.

Assim o outorgaram.

Está conforme o original.

6 de Agosto de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000146887

CARPINTARIA MECÂNICA GUIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 139,
fls. 78, C-1; número e data da apresentação: PC.65/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225601

SOTEOL � SOCIEDADE TERRAPLANAGENS DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1322;
número e data da apresentação: PC.69/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225598

LOURENÇO & SINTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2022;
número e data da apresentação: PC.67/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225580

LOURIPREÇO � COMÉRCIO DE MIUDEZAS
E ACESSÓRIOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2664;
número e data da apresentação: PC.68/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225563

TRANSPORTES CASAIS DO PORTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2878;
número e data da apresentação: PC.66/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225555
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ANTÓNIO GOMES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3030;
número e data da apresentação: PC.70/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225547

COMPUSOFT � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2092;
número e data da apresentação: PC.86/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

18 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001766769

VITALINO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2234;
número e data da apresentação: PC.85/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001766777

MANUEL FERREIRA TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 278,
fls. 148, C-2; número e data da apresentação: PC.83/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001766785

MACORIMA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DA RANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 884/
890306; número e data da apresentação: PC.82/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225857

AFERSUINOS � SUINICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3282;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/020903.

Certifico que:
No dia 8 de Julho de 2002, no Cartório Notarial de Pombal, pe-

rante mim, Maria Graciete Coutinho de Sousa Frade, primeira-aju-
dante do referido cartório, no exercício de todas as funções notariais

por se encontrar de licença para férias o notário do concelho, com-
pareceram como outrogantes:

Jorge Manuel da Silva Santos e mulher, Maria Irene Fernandes
Ferreira Santos, casados segundo o regime de comunhão de adquiri-
dos, naturais, ele da freguesia e concelho de Pombal, e ela da fregue-
sia de Vermoil, deste concelho, residentes nesta cidade, freguesia e
concelho de Pombal, na Rua de Santa Luzia, 35, 2.º, direito, contri-
buintes fiscais, respectivamente, n.os 117255564 e 178872148.

Verifiquei a identidade dos outorgantes em face dos bilhetes de iden-
tidade, respectivamente, n.os 7946059 de 15 de Outubro de 2001, e
9157420 de 30 de Janeiro de 2002, ambos de Lisboa.

Os outorgantes declararam:
Que constituem, entre si, uma sociedade civil, sob a forma comer-

cial por quotas denominada AFERSUINOS � Suinicultura, L.da, que
se regerá pelas cláusulas que constam do documento complementar
elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado,
que fica a fazer parte integrante desta escritura e que se arquiva.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, para instruir a escritura lavrada
no Cartório Notarial de Pombal, iniciada a folhas 60, do livro
n.º 417-C.

1.º

A sociedade adopta a denominação AFERSUINOS � Suini-
cultura, L.da, e tem a sua sede no lugar de Águas Férreas, freguesia e
concelho de Pombal.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no país ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a suinicultura.
§ único. Poderá a sociedade adquirir participações noutras socieda-

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

3.º

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

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares,
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

4.º

A gerência será exercida por todos os sócios e ainda pelos geren-
tes, eventualmente a nomear em assembleia geral, mesmo estranhos
à sociedade, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

5.º

Na cessão de quotas a estranhos, os restantes sócios terão direito
de preferência não necessitando do consentimento da sociedade.

6.º

Dissolvendo-se a sociedade serão liquidatários os sócios que proce-
derão à liquidação e partilha dos haveres sociais, na forma deliberada
em assembleia geral.

7.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição, publi-
cações e registo; de compra de automóveis e de bens imóveis, e aqui-
sição de equipamento e despesas de manutenção do giro comercial,
até ao registo definitivo, efectuadas pelos gerentes.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001766602

MANUEL CORDEIRO � COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2251;
número e data da apresentação: PC.44/020625.
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Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767889

CONSTRUÇÕES CARRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 585-C-2;
número e data da apresentação: PC.31/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767714

MOTASSIS � PLÁSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 110; inscri-
ção n.º 25; números e datas das apresentações: 21/020621. Aver-
bamento n.º 1 e 12/020918.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Renúncia à administração do presidente António da Mota Assis,

em 28 de Março de 2002; e, nomeação de administra-
dores: presidente � Adelino da Mota Assis; administradores � Lucinda
da Conceição Manuel Mota Assis e Dina Maria de Assis Mota, em
28 de Março de 2002, respectivamente.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225121

ANDRINO & PEDROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 350;
inscrição n.º 4829, E-10; número e data da apresentação: 5/020918.

Certifico que:
No dia 9 de Setembro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Com-

petência Especializada de Leiria, perante mim, licenciado, Diamantino
Rodrigues Matias, respectivo notário, compareceram como
outorgantes:

Adamastor Henriques da Silva e mulher, Benilde dos Santos Vaz
Henriques da Silva, naturais da freguesia de Almagreira, concelho de
Pombal, onde residem no lugar de Barros da Paz.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Os outorgantes declararam:
Que, conforme certidão de teor registral, que me apresentaram, são

os únicos sócios da sociedade comercial por quotas, Andrino e
Pedrosa, L.da, pessoa colectiva n.º 500735794, com sede no lugar e
freguesia da Guia, concelho de Pombal, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Pombal, sob o n.º 350, com o capital social
de 2992,78 euros, integralmente realizado em dinheiro, dividido em
duas quotas, do valor nominal de 1496,39 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

Que, na referida qualidade, deliberam:
A) Aumentar o capital social da dita sociedade para 5000 euros,

sendo a importância do aumento de 2007,22 euros, integralmente
realizado em dinheiro que, sob sua inteira responsabilidade, declaram
já ter dado entrada na caixa social, e que não é exigida por lei ou pelo
contrato a realização de outras entradas, subscrevendo cada sócio a
quantia de 1003,61 euros, elevando assim cada uma das suas respecti-
vas quotas para o valor nominal de 2500 euros;

B) Alterar parcialmente o pacto social, dando nova redacção aos
seus artigos 1.º, 2.º e 3.º, que passam a ser as seguintes:

1.º

A sociedade passa a ter a firma ZCONTAS � Contabilidades, L.da, e
mantém a sua sede no lugar e freguesia de Guia, concelho de Pombal.

2.º

A sociedade passa a ter por objecto: actividades de contabilidade,
auditoria e consultoria fiscal.

3.º

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

Adverti os outorgantes de que é obrigatória a requisição do registo
deste acto no prazo de três meses, a contar de hoje.

Exibiram: certificado de admissibilidade de firma, emitido pelo
Registo Nacional de Pessoas Colectivas, no dia 9 de Abril de 2002.

Arquivo: uma fotocópia de uma certidão de teor de registo comercial.
Esta escritura foi lida e explicado quanto ao seu contéudo.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001225113

CYBERMANIA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ACESSO À INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2699;
número e data da apresentação: PC.1/020918.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225156

CARNES CIPRESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1851;
número e data da apresentação: PC.30/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767730

RIANÇOS � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 129/
641107; número e data da apresentação: PC.6/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

24 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225024

FLANPRÉDIOS COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1659;
número e data da apresentação: PC.5/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

24 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001226004

GONÇALVES LOPES & GASPAR CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2218;
número e data da apresentação: PC.7/020620.
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Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

24 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225997

FAUSTO & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1364/
930407.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

24 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225989

CYBERMANIA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ACESSO À INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2699;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/020918.

Certifico que:
No dia 9 de Julho de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Competên-

cia Especializada de Leiria, perante mim, Diamantino Rodrigues
Matias, respectivo notário, compareceram como outorgantes:

1.º Artur José Caetano de Sousa Costa Dinis, solteiro, maior, natural de
Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, residente na Rua do Dr. José
Alberto dos Reis, 43, cave, em Coimbra, contribuinte fiscal n.º 235794759;

2.º Ricardo Jorge Ferreira Santos, solteiro, maior, natural da freguesia e
concelho de Pombal, residente na Rua das Rosas, 13, no lugar de Folgado,
freguesia de Pelariga, concelho de Pombal, contribuinte fiscal n.º 203562666;

3.º Edmundo da Conceição Batista, casado, natural de Angola, re-
sidente na Rua de Santa Justa, 456, Bobadela, São João da Talha, Loures;

4.º Vítor Manuel da Costa Silva, casado, natural da freguesia de Vila
de Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis, residente no lugar de
Casais, Milheirós de Poiares, Santa Maria da Feira.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade, respectivamente n.os 11808069, emitido em 9 de Março de
2001, 11774003, emitido em 24 de Julho de 2001, 14727488, emitido
em 19 de Setembro de 1997 e 10133776, emitido em 24 de Setembro de
1998, o primeiro pelos Serviços de Identificação Civil de Coimbra, o
segundo e quarto de Lisboa e o terceiro pelo Exército Português.

Disseram o primeiro, terceiro e quarto outorgantes:
Que são os únicos sócios da sociedade comercial por quotas,

CYBERMANIA � Prestação de Serviços de Acesso à Internet, L.da,
pessoa colectiva n.º 505375559, com sede na Rua de D. José Santos
Alves, 8, na cidade de Pombal, matriculada na Conservatória do Re-
gisto Comercial de Pombal, sob o n.º 2699, com o capital social de
5001 euros, correspondente à soma de três quotas, do valor nominal
de 1667 euros, cada, uma de cada sócio, conforme certidão de teor do
registo comercial que me apresentaram.

Que, na referida qualidade, autorizam a cessão de quota que vai ser
feita e, por si e em nome da mesma sociedade, renunciam ao respec-
tivo direito de preferência.

Declarou o primeiro outorgante:
Que por preço igual ao respectivo valor nominal, que já recebeu,

com todos os direitos e obrigações inerentes, cede ao segundo
outorgante a sua quota, tendo declarado ainda que, no âmbito das
condições deste contrato, renuncia à gerência que vinha exercendo
na dita sociedade.

Declarou o segundo outorgante:
Que aceita a presente cessão.
Declararam o segundo, terceiro e quarto outorgantes:
Que, sendo agora os únicos sócios da dita sociedade, deliberam alte-

rar o pacto social, eliminando o n.º 4 do seu artigo 4.º e dando nova
redacção ao n.º 1 do artigo 3.º e ao n.º 2 do artigo 4.º, que passam a ter
as seguintes redacções.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5001 euros, e corresponde à soma de três quotas, do valor nominal
de 1667 euros, cada, pertencentes uma a cada sócio.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).

ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se).
2 � Para vincular a sociedade, basta a intervenção de um gerente.
3 � (Mantém-se).

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

Arquivo: uma fotocópia de uma certidão de teor registral.
Esta escritura foi lida e explicado o seu contéudo.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001225130

JORDÃO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 942;
número e data da apresentação: PC.62/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767994

FARMÁCIA PINHO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 547;
número e data da apresentação: PC.61/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767986

VALGESSOS � GESSOS E REBOCOS PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2979;
número e data da apresentação: PC.57/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767978

SALSICHARIA ARMINDO & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2629;
número e data da apresentação: PC.3/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

9 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767390

LUÍS LISBOA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 166;
número e data da apresentação: PC.2/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

9 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767404
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TRANSPORTES JORGE LOPES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2797;
número e data da apresentação: PC.15/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

10 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767510

TELAZUL � PINTURA DE OBJECTOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2653;
número e data da apresentação: PC.10/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

10 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767498

IMOBAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 690;
número e data da apresentação: PC.9/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

10 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767501

ARMASSICARROS � REPARAÇÕES E REBOQUES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2333;
número e data da apresentação: PC.8/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

10 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767480

REBOQUES DO MARQUÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2005;
número e data da apresentação: PC.7/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

10 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767471

TRANSNÓBREGA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2276;
número e data da apresentação: PC.11/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

10 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767455

TRANSAUDADE � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2277;
número e data da apresentação: PC.12/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

10 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767463

SONIR � INDÚSTRIA EUROPEIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 739;
número e data da apresentação: PC.13/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

10 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767420

RENTATÁXIS � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2680;
número e data da apresentação: PC.6/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

9 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767439

ANÍBAL � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2138;
número e data da apresentação: PC.5/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

9 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767447

CONSTRUÇÕES TORRADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2131;
número e data da apresentação: PC.58/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767960

J. BRINDES � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1422;
número e data da apresentação: PC.56/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767951
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CLÍNICA A. CAMILO LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2273;
número e data da apresentação: PE.51/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767943

ANTÓNIO CALDAS REVESTIMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1058;
número e data da apresentação: PC.53/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767935

TÉCNICAS DE PAVIMENTOS EUROPEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1576;
número e data da apresentação: PC.54/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767927

ALUMÍNIOS CASA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1186;
número e data da apresentação: PC.55/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767919

SERRAÇÃO DOS HELENOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 142,
fls, 79V, C-1; número e data da apresentação: PC.52/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767897

M. SIMÕES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1557;
número e data da apresentação: PC.43/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767870

PLACOPORTELA � ESTUQUES PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1104;
número e data da apresentação: PC.42/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767862

MENDES & JUNQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2050;
número e data da apresentação: PC.41/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767854

DOMINGUES & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 564;
número e data da apresentação: PC.40/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767846

CARPINTARIA NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 668,
fls, 145V, C-2; número e data da apresentação: PC.45/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767838

AMADEU DA SILVA FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2702;
número e data da apresentação: PC.36/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767820

FARIA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1744;
número e data da apresentação: PC.39/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767811
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AUTO CENTRAL DE POMBAL
COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 420;
número e data da apresentação: PC.38/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767803

CONSTRUÇÕES MONTEAGUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2306;
número e data da apresentação: PC.37/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767790

IMO 298 � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2420;
número e data da apresentação: PC.35/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

13 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767781

ALBINO GAMEIRO & SILVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1059;
número e data da apresentação: PC.34/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767773

LINHA DOZE � INDÚSTRIA DE ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 705;
número e data da apresentação: PC.33/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767765

MARILAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 981;
número e data da apresentação: PC.32/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767757

PORCOLÂNDIA � AGROPECUÁRIA DA RANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1278;
número e data da apresentação: PC.89/020629.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

18 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001766742

MANUEL DA PONTE FERNANDES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1121;
número e data da apresentação: PC.88/020629.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001766750

TRANSLITÉM � SOCIEDADE DE TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3242;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/020917.

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

Alteração parcial de pacto.
No dia 6 de Setembro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Com-

petência Especializada de Leiria, perante mim, licenciado, Diamantino
Rodrigues Matias, respectivo notário, compareceu como outorgante:

João Carlos de Jesus da Costa, casado, natural da freguesia de
Moscavide, concelho de Loures, residente na Rua do Valongo, no lugar
de Valongo, freguesia de São Simão de Litém, concelho de Pombal.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade, n.º 5580568, emitido em 17 de Dezembro de 1999, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

O outorgante declarou:
Que, conforme certidão de teor registral, que me apresentou, é o

único sócio da sociedade comercial, TRANSLITÉM � Sociedade de
Transportes de Mercadorias, Unipessoal, L.da, pessoa colectiva
n.º P506224341, com sede na Rua do Valongo, no lugar de Valongo,
freguesia de São Simão de Litém, concelho de Pombal, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Pombal, sob o n.º 3240,
com o capital de 50 000 euros, correspondente a uma quota de igual
valor, pertencente a ele outorgante.

Que, na referida qualidade, delibera alterar o n.º 2 do artigo 7.º do
pacto social que passa a ser a seguinte:

7.º

1 � (Mantém-se).
2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,

é suficiente a assinatura de um gerente.

Adverti o outorgante de que é obrigatória a requisição do registo
deste acto no prazo de três meses, a contar de hoje.

Arquivo: uma fotocópia da certidão de teor do registo comercial.
Esta escritura foi lida e explicado o seu contéudo.

Averbamento n.º 1: Rectifico o presente acto no sentido de que a
sociedade se encontra matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Pombal , sob o n.º 3242; conforme consta da certidão que
se arquivou a instruir o presente acto.

10 de Setembro de 2002. � O Notário, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001225814
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CLIMADOZE � CANALIZAÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2536/
230500; número e data da apresentação: PC.27/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

26 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225300

PISOSOL � PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2806;
número e data da apresentação: PC.26/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

26 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225288

TRANSPORTES ANTÓNIO SIMÕES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3023;
número e data da apresentação: PC.23/020629.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

26 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225270

CONSTRUÇÕES CARLOS SANTOS NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3005/
011130; número e data da apresentação: PC.22/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

26 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225261

TRANSPORTES JERÓNIMOS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2684;
número e data da apresentação: PC.21/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

26 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225245

TRANSPORTES CÉSAR CARDOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2723/
010427; número e data da apresentação: PC.17/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

27 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225237

TRANSPORTES JORGE SILVA GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2496;
número e data da apresentação: PC.16/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

26 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225229

GAMEIRO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2745/
010514; número e data da apresentação: PC.15/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

26 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225210

OLIVEIRA & SIMÕES TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1915/
970911; número e data da apresentação: PC.1/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225083

AD CALCULI � CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2740;
número e data da apresentação: PC.4/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225075

MARRETA � CAFÉ E MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2722;
número e data da apresentação: PC.10/260602.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225067

RENOESTE � VALORIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 531/
821110; número e data da apresentação: PC.2/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

25 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225040
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LACBAL � LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
DE POMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 590;
número e data da apresentação: PC.3/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

24 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225032

H-TUBO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1313;
número e data da apresentação: PC.49/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

3 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224699

Q-INVEST � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2372;
número e data da apresentação: PC.51/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

3 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224680

J. SILVA & REPOLHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2136;
número e data da apresentação: PC.50/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

3 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224672

DUARTE, GONÇALVES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 521;
número e data da apresentação: PC.53/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

3 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224664

CONTASIL � GABINETE DE CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1375;
número e data da apresentação: PC.54/020626.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

3 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224656

A. J. MARQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1188;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/020918.

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

Aumento de capital alteração parcial do pacto social.
No dia 21 de Agosto de 2002, no Cartório Notarial de Pombal,

perante mim, Maria Graciete Coutinho de Sousa Frade, primeira-aju-
dante do referido cartório no exercício de todas as funções notariais,
por se encontrar de férias o notário do concelho, compareceram
como outorgantes:

1.º Adelino de Jesus Marques e mulher Maria dos Santos Ramos,
casados segundo o regime da comunhão geral, naturais ele da fregue-
sia de Vermoil e ela da freguesia de Pombal, ambas do concelho de
Pombal, residentes na Estrada de Soure, no lugar de Cova de Água,
freguesia dita de Pombal, contribuintes fiscais, respectivamente nú-
meros 126397015 e 126397007;

2.º Maria Ramos Marques Duarte, casada com Jorge Ferreira Duarte,
segundo o regime da comunhão de adquiridos, natural da república
francesa, mas de nacionalidade portuguesa, residente na Estrada de
Soure, no lugar já referido de Cova de Água, contribuinte fiscal núme-
ro 175964521;

3.º Daniel Ramos Marques, casado com Maria Célia Ferreira Mar-
ques, segundo o regime da comunhão de adquiridos, natural da repúbli-
ca francesa, mas de nacionalidade portuguesa, residente na Estrada de
Soure, no lugar já referido de Cova de Água, contribuinte fiscal núme-
ro 179390821;

4.º Maria Célia Ferreira Marques, casada com o terceiro outorgante
e com ele residente, natural da freguesia de Vermoil, concelho de
Pombal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes através dos seus bilhetes de
identidade números, respectivamente 612068 de 4 de Fevereiro de
1999, 2576124 de 26 de Julho de 2001, 9981157 de 14 de Maio de
1998, 10227302 de 22 de Abril de 1998 e 8626277 de 29 de Janeiro
de 1999, todos de Lisboa.

Pelos primeiros, segunda e terceiro outorgantes foi declarado:
Que, são os únicos e actuais sócios e gerentes, da sociedade comer-

cial por quotas denominada A. J. Marques & Filhos, L.da, com sede
no lugar de Cova d�Água, no lugar de Roussa, freguesia e concelho de
Pombal, pessoa colectiva n.º 502646721, com o capital social já re-
gistado de 34 915,85 euros, correspondendo à soma das seguintes
quotas: uma quota de 17 457,93 euros, pertencente ao primeiro
outorgante varão, duas quotas iguais de 5237,38 euros, pertencentes
cada uma delas a cada um dos segunda e terceiro outorgantes relativa-
mente a este como seu bem próprio e uma quota de 6983,17 euros,
pertencente à primeira outorgante mulher conforme tudo verifiquei
por certidão do registo comercial que arquivo, sociedade essa matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o nú-
mero 1188, cujas quotas já se encontram liberadas.

Que, na referida qualidade de únicos sócios deliberam aumentar o capital
social da referida sociedade, para 50 000 euros, aumento este de
15 084,14 euros, subscrito em dinheiro pelos sócios, do seguinte
modo: 42,07 euros pelo primeiro outorgante varão, 4762,62 euros, por cada
um dos segunda e terceiro outorgantes e 5516,83 euros pela primeira
outorgante mulher, aumentando assim as quotas que cada um deles já possui.

Declararam ainda os mesmos outorgantes na referida qualidade de
gerentes sob sua responsabilidade:

Ter a sociedade recebido e ter dado portanto entrada na caixa so-
cial, a importância correspondente ao aumento de capital em causa e
que não é exigida pela lei, pelo contrato ou pela deliberação a reali-
zação de outras entradas.

Pela quarta outorgante foi dito:
Que o aumento de capital efectuado por seu marido, o foi com

dinheiro próprio dele.
Declararam ainda todos os outorgantes na mencionada qualidade

de únicos sócios:
Que, deliberam alterar o pacto social quanto à sede é objecto e

consequentemente os seus artigos 1.º e 2.º e em consequência do pre-
sente aumento de capital alteram o artigo 3.º do referido pacto social,
passando tais artigos a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. J. Marques & Filhos, L.da, e tem a
sua sede na Estrada de Soure, no lugar de Cova de Água, freguesia e
concelho de Pombal.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no país ou no
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria da construção civil e com-
pra e venda de propriedades.

§ único. Poderá a sociedade adquirir participações noutras socieda-
des, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 50 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quo-
ta no valor nominal de 17 500 euros pertencente ao sócio Adelino
de Jesus Marques, uma quota no valor nominal de 12 500 euros per-
tencente à sócia Maria dos Santos Ramos e duas quotas iguais no valor
nominal de 10 000 euros pertencentes cada uma delas a cada um dos
sócios Maria Ramos Marques Duarte e Daniel Ramos Marques.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001225105

IDEALPINTA � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2818/
020625; número e data da apresentação: PC.94/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

23 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225962

POSTO DE ABASTECIMENTO AUTO ALBERGUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1158;
número e data da apresentação: PC.90/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

18 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001766734

FERREIRA GOMES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 188;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 14/020930.

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

Cessões de quotas.
No dia 19 de Setembro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Com-

petência Especializada de Leiria, perante mim, Diamantino Rodrigues
Matias, respectivo notário, comparecerem como outorgantes:

1.º Nuno Elias Morgado da Mota Ferreira Gomes e mulher Ana
Sofia Soares e Pinto dos Santos Ferreira Gomes, casados sob o regime
da comunhão geral, ele natural da freguesia de Vermoil, concelho de
Pombal, ela de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, residentes
na Rua dos Adoradores do Sol, n.º 7, Urbanização Bela Vista, no lugar
de Governos, na cidade de Pombal, contribuintes fiscais, respectiva-
mente, números 195251652 e 215349369;

2.º Maria da Luz Morgado Ferreira Gomes e marido Elias da Mota
Ferreira Gomes, casados sob o regime da comunhão geral, naturais da
dita freguesia de Vermoil, onde residem na Fonte da Ranha, ela con-
tribuinte fiscal número 119950340;

3.º António Manuel Morgado da Mota Ferreira Gomes, casado com
Georgina Lopes Ferreira Gomes, sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, natural da dita freguesia de Vermoil, onde reside no lugar de
Outeiro da Ranha, na Rua de Ferreira Gomes, n.º 3.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Disseram todos os outorgantes, à excepção das outorgantes mulheres:
Que, conforme certidão de teor de registo comercial, que apresen-

taram, são os únicos sócios da sociedade comercial por quotas, Ferreira

Gomes & Irmão, L.da, pessoa colectiva número 500351791, com sede
no lugar de Outeiro da Ranha, freguesia de Vermoil, concelho de
Pombal, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pom-
bal, sob o n.º 188, com o capital social de 50 000 euros, no qual o
sócio Nuno é titular de uma quota do valor nominal de 12 500 euros.

Que, por si e em nome da referida sociedade, autorizam a cessão de
quota que vai ser feita e renunciam ao respectivo direito de preferência.

Declararam os primeiros outorgantes:
Que, por preço igual ao respectivo valor nominal, que já recebe-

ram, com todos os direitos e obrigações inerentes, cedem à segunda
outorgante mulher, a sua quota, possuída em nome dele, primeiro
outorgante marido.

Que, no âmbito das condições do presente contrato, o primeiro
outorgante marido renuncia à gerência que lhe incumbia na dita socieda-
de e autoriza que se mantenha inalterada a firma social.

Declarou a segunda outorgante mulher:
Que aceita a presente cessão.
Declararam todos os outorgantes, à excepção dos primeiros:
Que, sendo agora os únicos sócios da sociedade deliberam alterar o

pacto social, dando nova redacção aos seus artigos 3.º e 5.º:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do va-
lor nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio Elias da Mota
Ferreira Gomes e duas quotas, do valor nominal de 12 500 euros, cada,
pertencentes uma à sócia Maria da Luz Morgado Ferreira Gomes e
outra ao sócio António Manuel Morgado da Mota Ferreira Gomes.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, será confiada a sócios ou não só-
cios, nomeados em assembleia geral.

2 � Os sócios, Elias da Mota Ferreira Gomes e António Manuel
Morgado da Mota Ferreira Gomes, mantêm as suas funções de geren-
tes, ficando desde já nomeada gerente a nova sócia, Maria da Luz
Morgado Ferreira Gomes.

3 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção conjunta de dois gerentes.

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

Arquivo: uma fotocópia de uma certidão de teor de registo comercial.
Esta escritura foi lida e explicado o seu conteúdo.

Está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001224893

PAULO LOPES & MOTA � PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2162;
número e data da apresentação: PC.23/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767650

FALOCONTA � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2146;
número e data da apresentação: PC.24/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767668

TRANSARUNCA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2762;
número e data da apresentação: PC.22/020625.
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Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767676

PIRÂMIDE DO MARQUÊS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2661;
número e data da apresentação: PC.27/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767706

EDICOTROFE � CONSTRUÇÕES DO COTROFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2568;
número e data da apresentação: PC.26/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767692

EUROLITÉM � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2269;
número e data da apresentação: PC.18/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

11 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767552

MOTA & PIMENTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 239;
número e data da apresentação: PC.21/020625.

Certifico que, foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

11 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767625

CALCITEC � INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE CALÇADO, S. A.

Sede: Parque Industrial Manuel da Mota, lote 14, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3058;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/020930.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Nomeação de órgãos sociais para 2002/2005.
Administrador único: Manuel Mendes António.
Fiscal único: Leal & Carreira, Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas, representada por José Luís de Sousa Leal, revisor oficial de
contas n.º 616.

Fiscal suplente: Maria Manuel Artilheiro Coelho Gonçalves da Sil-
va, revisor oficial de contas n.º 1095.

Data: 9 de Janeiro de 2002.

3 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001224923

SODRILAR � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1649;
número e data da apresentação: PC 44/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

3 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224737

GOPECAUTO � REPARADORA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 619/
850207; número e data da apresentação: PC 42/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

3 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224745

DOMINGUES & EUSÉBIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 960/
891213; número e data da apresentação: PC 39/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

1 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001225474

TAMANCÃO � FABRICO, COMERCIALIZAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO, S. A.

Sede: Parque Industrial Manuel da Mota, lote 1-C, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3057;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/020930.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Nomeação de órgãos sociais para o quadriénio 2002/2005.
Administrador único: Arlindo Carlos.
Fiscal único: Leal & Carreira, Sociedade de Revisores Oficiais de

Contas, representada por José Luís de Sousa Leal, revisor oficial de
contas n.º 616.

Fiscal suplente: Maria Manuel Artilheiro Coelho Gonçalves da Sil-
va, revisor oficial de contas n.º 1095.

Data: 9 de Janeiro de 2002.

3 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001224907

CONSTRUÇÕES ARLINDO & FERNANDO PEREIRA, L.DA

Sede: Rua da Laranjeira, 16, Machada, Pelariga, Pombal

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2724;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/020925.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 252 � 31 de Outubro de 200223 568-(58)

Certifico que foi efectuado o registo de:
Renúncia à gerência do ex-sócio Fernando Joaquim Pereira, em 25 de

Julho de 2002.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001224834

TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA MODERNA
DE POMBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 661;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/020927.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Redenominação do capital social, conforme inscrição n.º 4.
Inscrição n.º4; apresentação n.º 9/020927.
Redenominação do capital social para euros.
Capital social: 249 398,97 euros, integralmente subscrito e reali-

zado em dinheiro, do seguinte modo: o sócio «A» (José António) com
124 699,48 euros; o sócio «B» (Maria Ferreira) com 49 879,79 euros;
o sócio «C» (Maria de Fátima) com uma quota de 4987,98 euros,
bem próprio, e uma quota de 19 951,92 euros, bem comum do casal;
o sócio «D» (António José) com uma quota bem próprio no valor de
4987,98 euros, e uma quota bem comum do casal no valor de
19 951,92 euros; o sócio «E» (Cristóvão Filipe) com uma quota de
24 939,90 euros.

29 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001224826

BARROS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1253;
número e data da apresentação: PC 37/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

30 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225423

CLÍNICA DENTÁRIA � JOÃO GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1618;
número e data da apresentação: PC 38/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

30 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225415

TRANSPORTES OSSO DA BALEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2425;
número e data da apresentação: PC 31/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

30 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225431

LIGI-INVESTE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1919;
número e data da apresentação: PC 41/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

30 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225440

BARROS & ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 865/
890103; número e data da apresentação: PC 36/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

30 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225458

CRAVEIRO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2397/
99; número e data da apresentação: PC 21/991118.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

30 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225466

CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 986/
150390; número e data da apresentação: PC 34/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

1 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001225482

JOSÉ DIAS & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1238/
920310; número e data da apresentação: PC 32/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

1 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001225504

SOCIEDADE COMERCIAL DE ELECTRODOMÉSTICOS
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1574/
950131; número e data da apresentação: PC 32/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

1 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224516

CHIQUÉRRIMA � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1055;
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 20 e 21/020925.
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Certifico que foi efectuado o registo de:
Nomeação do secretário efectivo, Sílvia Lopes Ferreira, advogada,

em 10 de Dezembro de 2001; e
Nomeação do secretário suplente, Sandra Cristina Leitão Marques,

advogada, em 27 de Dezembro de 2001.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001224850

CHIQUÉRRIMA � SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1055;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 22/020925.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Dissolução da sociedade, deliberada em assembleia de 27 de Dezem-

bro de 2001, acta n.º 15, lavrada pelo secretário efectivo Sílvia Lopes
Ferreira, advogada.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 1000151600

LOURIAREIAS � EXPLORAÇÃO DE AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1519;
número e data da apresentação: PC 58/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

2 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224621

LOURIBLOCO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2415;
número e data da apresentação: PC 56/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

3 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224630

ANTÓNIO FRANÇA MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1372;
número e data da apresentação: PC 45/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

3 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224710

LABORATÓRIO DR. AMÍLCAR PINHO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO QUÍMICO FARMACÊUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 549,
fl. 85 v.º, C-2; número e data da apresentação: PC 59/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225520

STAR CHAMA � INSTALAÇÃO E MONTAGEM
DE TUBAGENS DE FLUIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2817;
número e data da apresentação: PC 84/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225865

ESTOROCAIXA � MONTAGEM E COMERCIALIZAÇÃO
DE CAIXAS E ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2908;
número e data da apresentação: PC 87/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225881

POMBALDIR. COM � SERVIÇOS DE INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3021;
número e data da apresentação: PC 91/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225920

GUIPOMBAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2861;
número e data da apresentação: PC 93/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225938

LITORALPINTA � PINTURAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2819;
número e data da apresentação: PC 95/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001225954

MOURISGADO � COMÉRCIO E EXPLORAÇÃO
DE GADO VIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1653;
número e data da apresentação: PC 97/020625.
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Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

18 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001766700

NEVES CARDOSO � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1946;
número e data da apresentação: PC 98/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

18 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís
Henriques. 2001766696

RAIO DE SOL � CASA DE SEMENTES E FLORICULTURA
DE FERREIRA E FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 656;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 16/020911.

Certifico que:
No dia 22 de Abril de 2002, no Cartório Notarial de Pombal, pe-

rante mim, licenciado António José Machado Nunes da Costa, notá-
rio neste concelho, compareceram como outorgantes:

Fernando Ferreira da Costa e mulher, Maria dos Anjos de Jesus Silva
da Costa, casados segundo o regime de comunhão de adquiridos, natu-
rais, ele da freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, e ela da fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira, da cidade e concelho de Lisboa, re-
sidentes no lugar de Ranha de São João, dita freguesia de Vermoil,
números de identificação fiscal, respectivamente, 132734117 e
132734125.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bilhe-
tes de identidade, respectivamente, n.os 2629208 de 29 de Janeiro de
2001 e 4533465 de 19 de Outubro de 1993, ambos de Lisboa.

Os outorgantes declararam:
Que são os únicos e actuais sócios da sociedade comercial por quo-

tas denominada Raio de Sol � Casa de Sementes e Floricultura de
Ferreira e Ferreira, L.da com sede no Bairro de Agorreta, 9, Rua 1,
nesta cidade, freguesia e concelho de Pombal, com o capital social,
por redenominação automática, de 1995,19 euros, identificação de
pessoa colectiva n.º 501565663, conforme tudo, verifiquei por uma
certidão do registo comercial que arquivo, sociedade esta matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Pombal sob o n.º 656.

Que, tendo resolvido dissolver a sociedade de comum acordo, pela
presente escritura a dissolvem, para todos os efeitos legais, a partir
de hoje.

Que a dissolvida sociedade, não possui bens imóveis, cujas contas
foram hoje aprovadas, não tem qualquer património activo ou passi-
vo, é por eles dada por liquidada, ficando os sócios, qualquer deles
autorizado a praticar os necessários actos de publicação e registo.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo deste
acto, no prazo de três meses, a contar de hoje.

Esta escritura, sujeita ao emolumento do artigo 14.º da tabela ane-
xa ao Código do Notariado, foi lida e explicado o seu conteúdo.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767633

PREDIFLOR � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1090;
número e data da apresentação: PC 80/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225733

O PASSAS � MINI MERCADO E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2943;
número e data da apresentação: PC 77/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225725

J. C. N. G. � CONSTRUÇÕES METÁLICAS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2944;
número e data da apresentação: PC 78/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225717

IMOFERNANDES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 3011;
número e data da apresentação: PC 79/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225709

MATERPONTE � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2612;
número e data da apresentação: PC 81/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225695

CONSTRUÇÕES SACRAMENTO & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1285;
número e data da apresentação: PC 60/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001225512

URBIGUIA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1042;
número e data da apresentação: PC 63/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001768001
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POCAPOLL � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2301;
identificação de pessoa colectiva n.º 504400622; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e datas das apre-
sentações: 7/020320 e 8/020926.

Certifico que:
No dia 24 de Janeiro de 2002, no 1.º Cartório Notarial de Compe-

tência Especializada de Leiria, perante mim, Diamantino Rodrigues
Matias, respectivo notário, compareceram como outorgantes:

1.º Pedro Miguel Carrasqueira, casado com Sandra Maria Alexan-
dre de Ponte, sob o regime de separação de bens, natural da República
Federal da Alemanha, residente na Rua da Capela, no lugar de Santórum,
freguesia e concelho de Pombal, número de identificação fiscal
200771825.

2.º Joel de Oliveira Carrasqueira, solteiro, maior, natural da Repú-
blica Federal da Alemanha, residente no dito lugar de Santórum, na
Rua da Capela, número de identificação fiscal 200771817.

3.º Lina Maria Rodrigues das Neves, solteira, maior, natural da fre-
guesia e concelho de Pombal, onde reside no lugar de Barrocal, na
Rua dos Santos, número de identificação fiscal 210590580.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade, respectivamente, n.os 10360072, emitido em 22 de Janei-
ro de 2001, 11004795, emitido em 25 de Novembro de 1998 e
11060408, emitido em 14 de Dezembro de 1998, todos pelo Serviço
de Identificação Civil de Lisboa.

O primeiro e segundo outorgantes declararam:
Que, conforme certidão de teor registral, que me apresentaram, são

os únicos sócios da sociedade comercial por quotas, POCAPOLL �
Comércio de Vestuário, L.da, identificação de pessoa colectiva
n.º 504400622, com sede na Rua de Santa Luzia, edifício Pombal
Shopping, loja 1.49, na cidade, freguesia e concelho de Pombal, ma-
triculada na Conservatória do Registo Comercial de Pombal, sob o
n.º 2301, com o capital social de 7481,97, correspondente à soma de
duas quotas, uma do valor nominal de 748,20 euros, pertencente ao
sócio Pedro, e outra do valor nominal de 6733,77 euros, pertencente
ao sócio Joel.

Que, em nome da referida sociedade, autorizam as cessões de quota
que a seguir vão ser feitas e, por si e em nome da mesma sociedade,
renunciam ao respectivo direito de preferência.

Que a sociedade não é titular de bens imóveis.
Declarou o primeiro outorgante:
Que, por preço igual ao respectivo valor nominal, que já recebeu,

com todos os direitos e obrigações inerentes, cede à terceira outorgante
a sua referida quota.

Declarou o segundo outorgante:
Que, por preço igual ao respectivo valor nominal, que já recebeu,

com todos os direitos e obrigações inerentes, cede à terceira outorgante
a sua referida quota.

Que, no âmbito das condições do presente contrato, renuncia à
gerência que lhe incumbia na dita sociedade.

Declarou a terceira outorgante:
Que aceita as cessões de quota.
Que, sendo agora a única sócia da dita sociedade, delibera alterar o

corpo do artigo 1.º e os artigos 3.º e 4.º do pacto social, que passam
a ter as seguintes redacções:

1.º

A sociedade, com a denominação de POCAPOLL � Comércio de
Vestuário, L.da, passa a ter a sua sede na Rua de Santa Luzia, edifício
Pombal Shopping, loja 1.48, na cidade, na freguesia e concelho de
Pombal.

§ único. (Mantém-se.)

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 7481,97 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 748,20 euros, e outra do valor nominal de 6733,77 euros,
ambas pertencentes à única sócia, Lina Maria Rodrigues das Neves.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Lina Maria Rodrigues
das Neves.

3 � Para obrigar validamente a sociedade basta a intervenção de
um gerente.

Certifico, ainda, que foi efectuado o registo de:
Nomeação de gerentes.
Gerentes nomeados: Joel Oliveira Carrasqueira e José António da

Silva Neto.
Data: 25 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001224940

TÁXI MANUEL JOÃO & JERÓNIMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2847;
número e data da apresentação: PC 69/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

4 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224796

MANUEL PEREIRA INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 637;
número e data da apresentação: PC 28/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767722

TRANSPOMBAL � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1326;
número e data da apresentação: PC 29/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito, na pasta, dos

respectivos documentos.

12 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767749

TRANSPORTADORA DO REGUENGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2014;
número e data da apresentação: PC 17/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de outros actos:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

11 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767560

MENDES & PALHAIS � METALOMECÂNICA
E SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2590;
número e data da apresentação: PC 16/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de outros actos:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

10 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767544
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POLIPAVIMENTO � CONSTRUÇÕES E PAVIMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2637;
número e data da apresentação: PC 19/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de outros actos:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

10 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767536

MODAS A. J. VENTURA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2773;
número e data da apresentação: PC 14/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de outros actos:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

10 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767528

FERREIRA & CLEMENTE � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2535;
número e data da apresentação: PC 1/020625.

Certifico que foi efectuado o registo de outros actos:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

9 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Natália Maria
Monteiro Pragosa Félix. 2001767382

IMOLIGEIRO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1832/
970114; número e data da apresentação: PC 40/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de outros actos:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

1 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224532

GOMES E MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 809;
número e data da apresentação: 15/020104.

Certifico que foi efectuado o registo de outras alterações:
Nomeado gerente Carlos da Mota Gomes, casado, Rua Victor

Fernandes Carreira, Guia. Data: 20 de Dezembro de 2001.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graciana dos San-
tos Rodrigues. 2001224885

ANTÓNIO CORDEIRO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 946;
número e data da apresentação: PC 59/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de outros actos:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

2 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Ruis Luís Henriques.
2001224540

LOURIAGRO � COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
& INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 1108;
número e data da apresentação: PC 47/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de outros actos:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

2 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224559

CONSTRUÇÕES SPRINTELAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2832;
número e data da apresentação: PC 43/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de outros actos:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

2 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224575

CONSTRUÇÕES ABREU & BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2593;
número e data da apresentação: PC 48/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de outros actos:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

1 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224583

HOTEL POMBALENSE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2544;
número e data da apresentação: PC 52/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de outros actos:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

2 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224605

LOURITRANSPORTES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pombal. Matrícula n.º 2647;
número e data da apresentação: PC 57/020626.

Certifico que foi efectuado o registo de outros actos:
Prestação de contas do ano de 2001, com depósito na pasta dos

respectivos documentos.

2 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Rui Luís Henriques.
2001224613

LISBOA
ALENQUER

CENTRO ÓPTICO DE ALENQUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1174/
970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503423505; data da
entrega dos documentos: 020606.
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Certifico que ficam depositados, na pasta da sociedade em epígrafe, o
relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da pres-
tação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício de 2001.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Etelvina da Graça
Cartaxo Malpique Teixeira de Sousa. 1000130280

CASCAIS

PEREIVIA TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10529 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503330990;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/011129.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado par-
cialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, tendo o capital sido refor-
çado com € 40 024,04, realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios: Armando Luís de Sousa Alcobia Baptista com € 2012,00, para
reforço da sua quota; e José Maria Pereira, com € 20 012,02; crian-
do nova quota e redenominado em euros.

Tendo o artigo ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de três quotas; uma do valor
nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio Armando Luís de Sousa
Alcobia Baptista; uma do valor nominal de 4987,98 euros, perten-
cente em comum e sem determinação de parte ou direito aos sócios
José Maria Pereira, Paulo Jorge Henriques Pereira e Bruno Miguel
Henriques Pereira; e uma do valor nominal de 20 012,02, pertencen-
te ao sócio José Maria Pereira.

O texto completo e actualizado do contrato social ficou deposita-
do na respectiva pasta.

A Conservadora Auxiliar, Maria Luísa Nunes de Sousa.
3000075599

2 AC � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7256;
identificação de pessoa colectiva n.º 503104329; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/180897.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 22/970818.
Cessação das funções de gerente de Ana Paula Marques Santos, por

renúncia, em 29 de Julho de 1997.

Está conforme o original.

13 de Março de 2002. � A Ajudante Principal, Lucília Maria
Gomes Jacinto. 3000075568

AIRIS WIRELESS SYSTEM � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ELECTRÓNICOS E DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14097/
011227 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505891220;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 750/011227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: WWI � World Wide Investments � Investimentos Glo-
bais, S. G. P. S., S. A. e Egídio Fernando Pinto da Silva.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Airis Wireless System � Co-
mércio de Produtos Electrónicos e de Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Acácias, lote 13, rés-
-do-chão, G, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como,

abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na distribuição, comércio por grosso
e a retalho de produtos electrónicos, importação e exportação, pres-
tação de serviços e celebração de negócios em franchaising de produ-
tos electrónicos, informáticos e de telecomunicações.

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, pertencente uma a cada um dos sócios, WWI � World
Wide Investments � Investimentos Globais, S. G. P. S., S. A. e Egídio
Fernando Pinto da Silva.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
ao capital até ao montante global igual a 50 vezes o capital social
inicial.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Egídio Fernando Pin-
to da Silva.

4 � A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

5 � Fica proibido à gerência e mandatários ou procuradores da
sociedade obrigarem-na em fianças, letras de favor, avales, abonações
e outros actos, contratos ou documentos semlhantes, estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a
estranhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta
em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo, o direito de
preferência.

2 � Consentida pela sociedade a cessão de quotas a não sócios, os
sócios não cedentes poderão exercer o seu direito de preferência no
prazo de 30 dias a contar da data em que a assembleia geral consentir
a referida cessão. No caso de mais de um sócio exercer aquele seu
direito de preferência a quota cedenda será dividida pelos preferentes
na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras for-
malidades, serão convocadas por qualquer sócio ou gerente, por meio
de carta registada, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com,
pelo menos 15 dias de antecedência para os seus domicílios ou sedes,
que os mesmos deverão manter actualizados perante a sociedade por
avisos de forma e via às usadas para as convocatórias.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por outro sócio ou advogado, mediante carta dirigida ao presidente da
assembleia geral.

3 � O mandato conferido nos termos do número anterior pode
ser concedido por tempo indeterminado.

ARTIGO 7.º

1 � Para além dos casos previstos na lei, a sociedade poderá amor-
tizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por falência do sócio titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou objecto de

qualquer outra apreensão judicial, a mesma deixe de estar na lvire
disponibilidade do sócio, e este não obtenha o levantamento da pro-
vidência cautelar no prazo de três meses a contar do seu decretamento,
não se contando, neste período, as férias judiciais.;

c) Morte e interdição e ainda a dissolução ou nomeação de admi-
nistrador judicial quando se trate de sociedade;

d) Divórcio ou separação judicial de pessoas e bens do sócio, não
lhe sendo adjudicada por inteiro a respectiva quota; e

e) Desde que por qualquer forma, a quota deixe de estar na livre
disposição do seu titular.

2 � A sociedade pode, em alternativa, adquiri-la por sócio ou por
terceiro.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá nos termos e condições previstas na lei e
relativamente a sociedades constituídas ou a constituir, adquirir, subs-
crever, deter e alienar acções próprias e alheias e realizar sobre umas
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e outras, todas as operações que julgar convenientes, bem como, ad-
quirir, deter e ceder quotas noutras sociedades, ainda que o seu objecto
social seja diferente do objecto social desta sociedade.

2 � A aquisição de quotas próprias ou acções ou quotas alheias,
depende de deliberação unânime da assembleia geral.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madei-
ra Palma Ruivo Pimenta. 1000146420

ANA ROSA PEREIRA � MALAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14640 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506128989;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 70/020627.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócios: Ana Maria Rosa Alarico Rodrigues Pereira e Rui Manuel
Alves Pereira.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Ana Rosa Pereira � Malas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Nossa Senhora do
Rosário, 603, 1.º. A, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda, importação,
exportação, armazenamento, depósito, distribuição, comercialização
por grosso e a retalho de malas, sacos, bolsas, malas de viagem, com-
plementos de moda e vestuário, bijutaria e artigos de viagem; com-
pra, venda, revenda, arrendamento, sub-arrendamento e exploração
de qualquer tipo de bens imóveis e direitos reais sobre os mesmos;
revenda de imóveis adquiridos para esse fim, construção, reconstru-
ção, melhoramento ou reabilitação por conta própria ou de terceiros,
de edifícios para habitação, comércio, indústria e serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global de 100 000 euros.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá constituir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

19 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 1000146417

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TRANSPORTES BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6747/960530; identificação de pessoa colectiva n.º 503651125;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 102/020102.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 10 000 000$ para 170 000 euros, e redenominação
do capital para euros ficando assim alterado parcialmente o contrato,
quanto aos artigos 3.º e 4.º que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem por objecto, transporte de mercadorias, alugueres,
terraplanagens, movimentação de terras, construção civil e comércio
de materiais de construção.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
170 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
85 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Luís Filipe
Andrade Batalha dos Anjos (bem próprio) e Maria do Carmo Andrade
dos Anjos Galrão (bem próprio).

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 3000075602

LISBOA � 4.A SECÇÃO

POLIBENS � VENDA DE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29555/601001; identificação de pessoa colectiva n.º 500273405;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 18; números e
data da apresentação: 44 e 45/011212.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 4 à inscrição n.º 13; apresentação n.º 44/
011212 � Cessação de funções do fiscal único suplente, Cristina
Augusta Rocha Contreiras Cantante, por ter renunciado em 17 de
Junho de 2001.

Mais certifico que foi registado o reforço e denominação do capi-
tal de 50 000 000$ para 250 000 euros, tendo o artigo 4.º, n.º 1, fi-
cado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 250 000 euros, totalmente realizado e
dividido em 50 000 acções no valor nominal de cinco euros cada uma.

Fiscal único nomeado por deliberação de 1 de Novembro de 2002,
para o triénio em curso de 1999/2001: Amável Calhau, Ribeiro da
Cunha e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua
da Artilharia 1, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075751

PROCECONTICA � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54548/791203; identificação de pessoa colectiva n.º 500878080;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 41/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e correspondente à soma das duas seguintes quotas: uma de 2500 euros



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 252 � 31 de Outubro de 2002 23 568-(65)

do sócio Adelino António Ribeiro Militão Camacho e uma de 2500 euros
da sócia Maria Elvira Lopes Santiago Militão Camacho.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075748

MIXTURAS � PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6227/970523; identificação de pessoa colectiva n.º 503913251;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
da apresentação: 35 e 36/011212.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 35/
011212. � Deslocação da sede para: Avenida 5 de Outubro, 10, 7.º,
sala 2, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

Mais certifico que foi registado o reforço e redenominação do ca-
pital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e acha-se dividido em duas quotas, uma de 2500 euros,
pertencente ao sócio António Pedro Rodrigues Costa e outra de
2500 euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Guerreiro Germano.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075747

PASTELARIA SNACK-BAR BALOIÇO 3, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7473/980917; identificação de pessoa colectiva n.º 504229311;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 34/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro de 5000 euros
e acha-se dividido nas seguintes quotas: uma de 3750 euros do sócio
Fernando do Céu Joaquim Nunes, uma de 750 euros, do sócio José
Manuel Batista Grosso da Silva e uma de 500 euros, da sócia Maria
Isaura dos Anjos Nunos.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075745

MOREIRA & VILA POUCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68345/880422; identificação de pessoa colectiva n.º 501980008;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 30/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo:

a) Uma quota de valor nominal de 2500 euros, detida por Francis-
co Mendes Vila Pouca;

b) Um quota de valor nominal de 2500 euros, detida por Maria
Alzira Martins Viana Vila Pouca.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075742

CRISTINA & ISABEL DIAS � CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5679/961108; identificação de pessoa colectiva n.º 503754439;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 27/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros que corresponde a uma quota pertencente à sócia Maria
Domitília da Cruz Campos.

2 � Por deliberação da sócia poderão ser exigidas prestações su-
plementares até ao montante global de 19 951,92 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075740

P. H. GESTÃO � PRESTAÇÃO DE SEGUROS
E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 255/910124; identificação de pessoa colectiva n.º 502485612;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 11/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 800 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor no-
minal de 2500 euros, pertencentes uma ao sócio Filipe Alexandre de
Melo Eugénio e a outra ao sócio Fortunato Eugénio.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao montante de 5 000 000$.

3 � Poderão também os sócios fazer à sociedade os suprimentos
de que esta carecer, nos termos e condições que previamente forem
estabelecidos em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075737

C. DE ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 41524/690917; identificação de pessoa colectiva n.º 500500061;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 80/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas da seguinte maneira:

Uma quota de 1666,68 euros, pertencente a Maria de Lurdes Martins
Tomé; uma quota de 1666,66 euros, pertencente a Carminda Isabel
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da Conceição Santos; uma quota de 1666,66 euros, pertencente a Carla
Susana Vieira Almeida.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075734

MARILINDA CHARCUTARIA E MERCEARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28963/600715; identificação de pessoa colectiva n.º 500492301;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 70/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075732

CARVALHO & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 30369/610208; identificação de pessoa colectiva n.º 500498415;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 57/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de 3800 euros
e outra de 200 euros, pertencentes ao sócio Jorge Boente Carrera; e
uma de 1000 euros, pertencente à sócia Carmen Represas Taboas.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075731

MIMOSA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23788/560313; identificação de pessoa colectiva n.º 500495785;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 56/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 900 000$ para 5000,01 euros, tendo o artigo 2.º ficado com a
seguinte redacção:

2.º

O capital social, integralmente realizado é de 1 002 410$, e
corresponde à soma de 671 615$, pertencente ao sócio José Luís
Malheiro Marinho, e outra de 331 795$, pertencente ao sócio António
Pereira Marinho.

Assim, a redenominação do capital social expresso em escudos,
convertendo em 5000 euros, fica da seguinte forma: o sócio José Luís
Malheiro Marinho, com uma quota de 3350 euros, e o sócio António
Pereira Marinho, com uma quota de 1650 euros.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075729

PERES, VICENTE & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 67217/871113; identificação de pessoa colectiva n.º 501908803;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 49/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 600 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de
valor nominal de 2500 euros, cada uma, pertencentes aos sócios João
Carlos Gonzalez Mendes Simões e Carlos Alberto Dias.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075727

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA ROSÁRIO MALHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2860/930811; identificação de pessoa colectiva n.º 503043338;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 43/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma de 4375 euros, pertencente à sócia Maria do Rosário Vilela
Cardoso Malheiro; e

Uma de 625 euros, pertencente à sócia Maria da Graça Vilela Car-
doso Malheiro dos Santos Almeida.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075724

MEDIENDO � MEDICINA ENDODÓNTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7136/980515; identificação de pessoa colectiva n.º 504167359;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 42/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 6.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 €, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4000 euros, per-
tencente ao sócio, João Augusto Gouveia Laranjeira e outra de 1000 euros
pertencente à sócia, Maria do Rosário Nobre de Fernandez Alonso.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075723
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CLEMENTE & BARRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29811/601110; identificação de pessoa colectiva n.º 500726655;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 136/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros,inteiramente realizado em dinhei-
ro e corresponde à soma das quotas dos sócios que são: uma de António
Joaquim Fena Martins de 4000 euros e outra de Maria Isabel Pessoa
Sousa Martins de 1000 euros.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075719

MAVIMAG � PROMOÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5839/970102; identificação de pessoa colectiva n.º 503794554;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 135/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5 040 000$ para 50 047,20 euros, tendo o artigo 6.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

Capital social

O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado, representado por 10 000 acções com o valor nominal de cinco
euros cada.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075715

CHARNEIRA, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4953/960119; identificação de pessoa colectiva n.º 503565610;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 112/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas a saber:

Uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Susana
Raquel Matias da Silva Batoca.

Uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
António Pedro Ferreira.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075712

MAXICONSULTING � CONSULTADORIA FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10094/010419; identificação de pessoa colectiva n.º 505157756;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 108/011213.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 3.º da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria financeira, activida-
des promocionais de divulgação de produtos bancários e financeiros,
tais como o crédito à habitação, contas poupança e depósitos a prazo
dentro dos limites permitidos por lei e sem exercício de actividades
exclusivas das instituições de crédito a sociedades financeiras.

§ único. A sociedade para adquirir a alienar livremente participa-
ções na própria sociedade e em sociedades com objecto diferente ou
idêntico ao da sociedade, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas, bem como associar-
-se com outras pessoas jurídicas, para nomeadamente formar socieda-
des, consórcios e associações em participação.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075706

COSTA, ESCADA & ESCADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2276/930114; identificação de pessoa colectiva n.º 502913843;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 105/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma das quotas dos sócios, a saber: uma no valor de
1700 euros, pertencente a Fátima Maria Monteiro Escada e duas iguais
de 1650 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, António
Jorge Monteiro Escada e Fernando Manuel Pinto da Costa.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075705

PT � ARTIGOS DE COLECCIONISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7946/990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504667726;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 102/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado a dinheiro, é de 5000 euros
e corresponde à soma das duas quotas seguintes: uma de 2500 euros
pertencente ao sócio José António Duarte Martins e outra de
2500 euros, pertencente ao sócio Norberto de Jesus Bolo.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075702

MARQUES & FACHINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31131/610609; identificação de pessoa colectiva n.º 500539928;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 100/011213.
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Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é de
5000 euros e encontra-se representado por duas quotas, uma de 1250 euros,
pertencente à sócia Maria Helena Madeira Mendes e outra de 3750 euros,
pertencente à sócia Maria Leonor dos Santos Pereira Norte.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075701

PUBLICOSMOS � PUBLICAÇÕES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1606/920420; identificação de pessoa colectiva n.º 502752890;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 96/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 3750 euros
da sócia W. Bishop � Representações, Importação e Exportação, L.da,
e outra de 1250 euros do sócio William Patrick Bishop.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075699

C. B. ANTUNES � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 42/881124; identificação de pessoa colectiva n.º 502067942;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 93/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 2.º e 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de acessórios, lubrifican-
tes e combustíveis para automóveis, reparação, aluguer, venda de
veículos automóveis, restauração e comércio de produtos alimentares
e de consumo.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, que após a taxa de conversão se fixa em 1 002 410$, e
corresponde à seguinte soma das seguintes quotas. Uma no valor de
124,70 euros (bem próprio) e outra do valor nominal de 125,30 euros
(bem comum), pertencentes à sócia Graça Maria de Azevedo Souto
Barreira Antunes e uma no valor nominal de 2380,71 (bem comum),
pertencente ao sócio Carlos Manuel Lousada Barreira Antunes.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075690

PLABELA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5213/960503; identificação de pessoa colectiva n.º 503640484;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 85/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais valores que constituem o activo da sociedade, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios, António Manuel Antunes Alves, e Luís
Augusto Todi Santos Pina.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075688

PUBLIPLÁSTICOS � COMÉRCIO DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5764/961206; identificação de pessoa colectiva n.º 503776610;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 82/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 €,
e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal de
4500 €, pertencente a João Manuel Ribeiro Benedito e outra de 500 €,
pertencente à sócia Maria Teresa Rasteiro Póvoa Ribeiro Benedito.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075684

M. SALDANHA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6286/180824; identificação de pessoa colectiva n.º 500173516;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 79/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a se-
guinte redacção:

4.º

O capital é de 5000 €, está integralmente realizado em dinheiro e
nos diversos valores da sociedade, conforme escrituração das mesmas,
e corresponde à soma das seguintes quotas. Mário Pires Serrano
2000 €, António da Cunha Serrano, três quotas de 500 €, e Teresa
da Cunha Rosa Serrano, três quotas de 500 €.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075675

CALATRAVA � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6322/970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503924490;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: P. 72/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5 000 000$ para 50 000 euros, tendo o artigo 4.º, n.º 1, ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, sendo representado por 5000 acções com o valor no-
minal de 10 euros cada uma.
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2 � O capital social é representado por acções nominativas ou ao
portador, registadas ou não, e podem ser incorporadas em títulos de
1, 5, 10, 100 e 1000 acções, podendo o administrador único emitir
certificados, provisórios ou definitivos de qualquer número de acções.

3 � As assinaturas do administrador único nos títulos e certifica-
dos provisórios poderão ser apostos por chancela. As assinaturas se-
rão autenticadas com selo branco da sociedade.

4 � As despesas com o desdobramento dos títulos correrão por
conta dos accionistas que o requerem.

5 � O não cumprimento da obrigação de entrada no prazo estipu-
lado sujeitará o accionista em mora ao pagamento de uma indemni-
zação, de montante igual ao dobro da quantia em falta, a favor dos
restantes accionistas.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075672

CASA DE SEQUEIRO � COMPRA DE IMÓVEIS
PARA REVENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6462/970918; identificação de pessoa colectiva n.º 503976660;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 38/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social e participações

O capital social, integralmente realizado em numerário é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas:

Uma no valor nominal de 4750 euros, da sócia Paula Maria da
Cunha Gonçalves de Sequeiros; e outra no valor nominal de 250 euros,
da sócia Ana Isabel da Cunha Gonçalves Sequeiros.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075671

PEDRO DE AZEVEDO � LEILOEIRO, LIVREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3090/830419; identificação de pessoa colectiva n.º 501371206;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 36/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 5.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e demais bens sociais e dividido em duas quotas, sendo uma de
4000 euros, pertencente ao sócio Pedro Mascarenhas Falcão de Aze-
vedo, e uma de 1000 euros, pertencente à sócia Irene Gomes de Matos
Falcão de Azevedo.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075668

CENTRALT � CENTRO DE TRADUÇÕES LITERÁRIAS
E TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 773/910705; identificação de pessoa colectiva n.º 502593172;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 35/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 2 000 000$ para 30 000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 30 000 euros,
corresponde à soma de quatro quotas dos valores nominais de
7500 euros, uma de cada uma das sócias, Ana Maria D�Aquino Cas-
tro, Maria Clotilde Nunes Monteiro, Paula Maria Valente Jardim
Simões Monteiro Limão e Maria Teresa de Aquino e Castro.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075666

MARIA MATILDE & BERTA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 29780/601104; identificação de pessoa colectiva n.º 501325549;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 27/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração é de 5000 €, dividido em duas quotas
iguais de 2500 €, uma de cada sócio António Santos Costa e Maria
da Graça Almeida Nunes Costa.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075664

PAULO MACHADO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4261/950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503394408;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 133/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, pertencendo uma quota de
2500 euros ao sócio Paulo Maximiano Alves Machado e outra de
2500 euros à sócia Libéria Gachineiro de Almeida Machado.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075652

PC2 � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1479/920302; identificação de pessoa colectiva n.º 502723750;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 132/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo duas de
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2000 euros pertencentes uma a cada um dos sócios, António Pires da
Cruz e Maria Fernanda da Cruz Moroso Pires e uma de 1000 euros,
pertencente ao sócio Pedro Nuno Moroso Pires da Cruz.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075648

MARU � SOCIEDADE DE CONFECÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64476/861202; identificação de pessoa colectiva n.º 501755560;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 600 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, constituído por duas quotas iguais de 2500 euros, titula-
das uma em cada um dos sócios, Nelson Marques dos Santos e José
Raul dos Santos Gonçalves.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075645

COTRANCER � COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO
DE CEREAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2852/930806; identificação de pessoa colectiva n.º 503043664;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 109/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 50 000 000$ para 250 000 euros e nomeação dos órgãos sociais
por deliberação de 30 de Março de 2001 para o triénio 2001/2003,
tendo o artigo 3.º, n.º 1, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 250 000 euros, integralmente subscrito e re-
alizado, dividido em 50 000 acções do valor nominal de cinco euros cada.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075644

CARVOARIA IDEAL DE SANTO AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49453/760803; identificação de pessoa colectiva n.º 500329036;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 74/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e nos diver-
sos valores do activo, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas de 2500 euros, uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075642

METRÓPOLIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7743/441122; identificação de pessoa colectiva n.º 501132171;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 70/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a seguin-
te redacção:

4.º

O capital social, é de 5000 euros integralmente realizado em di-
nheiro, e nos demais bens do activo, correspondente a duas quotas
iguais de 2500 euros cada uma, delas pertencentes aos sócios Arman-
do Carneiro Freire e Maria Adelaide da Silva Tavares Freire.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075637

C. C. A. � CARLOS CRUZ AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8487/991013; identificação de pessoa colectiva n.º 502331968;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 64/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota de
2000 euros da sócia Produções Marajó � Rádio, Televisão, L.da, uma
quota de 2500 euros do sócio Carlos Pereira Cruz e uma quota de
500 euros do sócio Carlos Pereira Cruz.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075636

PENSÃO MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 886/890915; identificação de pessoa colectiva n.º 502220503;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 139/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e
corresponde à soma das quotas dos sócios: Armindo Valentim Garri-
do, com uma quota de 4500 euros e Rosa Maria Araújo Mateus, com
uma quota de 500 euros.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075635
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PUBLIMANIA � PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1562/920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502750260;
averbamento n.º 1 á inscrição n.º 9, inscrição n.º 11, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 12; números e data da apre-
sentação: 125, 126, 127 e 128/011212.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; apresentação n.º 125/
011212. � Cessação de funções do administrador, António Joaquim
Batista da Cunha Vaz, por ter renunciado em 15 de Maio de 2001.

Inscrição n.º 11; apresentação n.º 126/011212. � Nomeação de um
membro do conselho de administração, por cooptação em 15 de Maio
de 2001: Eugénio Lourenço da Silva, casado, Avenida de D. Pedro V,
53, 5.º, direito, Linda-a-Velha.

Averbamento à inscrição n.º 10; apresentação n.º 127/011212. �
Cessação de funções do administrador, João Luís Barbosa Pereira
Vasconcelos, por ter renunciado em 30 de Maio de 2001.

Inscrição n.º 12; apresentação n.º 128/011212. � Nomeação de um
membro do conselho de administração, por cooptação em 30 de Maio
de 2001: Luís Miguel de Melo Viegas, solteiro, maior, Largo de Pedro
Correia Marques, 1, 1.º, frente, Lisboa.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075632

MANUEL DUARTE PETRONILHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 18845/460723; identificação de pessoa colectiva n.º 500178127;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 124/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 2.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros, acha-se integralmente realizado
em dinheiro e nos diversos valores do activo, constantes da escrita e
corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros, cada uma, perten-
cente uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075626

CLARESA � CENTRO ESTÉTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6527/971017; identificação de pessoa colectiva n.º 503990256;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 119/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas: uma de 4750 euros,
pertencente à sócia Teresa Sequeira Ribeiro Rodrigues Palrão e outra
de 250 euros, pertencente à sócia Clara Hoyaux Sequeira Ribeiro
Rodrigues Palrão.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075625

PERDIGÃO & LEMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58368/830817; identificação de pessoa colectiva n.º 501217819;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 115/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 500 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e representado por todos os bens e valores do activo social,
conforme escrituração, e corresponde à soma das duas quotas dos
sócios: uma de 4750 euros, do sócio Armando Perdigão Dias, e uma
de 250 euros, da sócia Maria Ivone Antunes Marcelino Perdigão Dias.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075623

COLÉGIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS TRADICIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3235/940120; identificação de pessoa colectiva n.º 503122984;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 109/011212.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 100 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 4.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros, e corresponde à
soma das seguintes quotas:

Uma do valor nonimal de 3750 euros, pertencente ao sócio José
Carvalho Neto.

Uma do valor nominal de 833 euros, pertencente à sócia, Ana Isa-
bel Marques de Correia Anacleto e Carvalho Neto.

Uma do valor nominal de 208,50 euros, pertencente à sócia, Ma-
ria Isabel Madeira Falcão e Silva.

Uma do valor nominal de 208,50 euros, pertencente ao sócio,
António Carlos Bonfim.

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075622

PEDRO CÂMARA & ASSOCIADOS
CONSULTORES EM GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6910/980225; identificação de pessoa colectiva n.º 504091441;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 23/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, corresponde à soma de suas quotas, uma no valor nomi-
nal de 4000 euros e outra no valor nominal de 1000 euros, ambas
pertencentes ao sócio Pedro Rui Bettencourt da Câmara.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075620



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 252 � 31 de Outubro de 200223 568-(72)

CARMINDA BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10853/011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505939789;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/011213.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Carminda Manuela Vieira Pinto Soares de Barros.
2.º Sebastian Filgueiras.
3.º Alexandra Theodora Correia Marques Soares de Barros.

1.º

A sociedade adopta a denominação Carminda Barros, L.da, com sede
na Calçada do Duque, 31, B, 1000 Lisboa, freguesia do Sacramento,
concelho de Lisboa.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência poderá a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades ainda que com objecto diferente do seu, bem como fazer parte
de agrupamentos complementares de empresas ou consórcios.

2.º

O seu objecto consiste em restauração e bebidas.

3.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
5000 euros, encontra-se dividido em três quotas uma de 2000 euros,
pertencente à sócia Carminda Manuela Vieira Pinto Soares de Barros,
outra de 2000 euros, pertencente ao sócio Sebastian Filgueiras e ou-
tra de 1000 euros, pertencente à sócia Alexandra Theodora Correia
Marques Soares de Barros.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida pelos sócios, desde já no-
meados gerentes.

1 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um dos gerentes.

2 � Aos gerentes é expressamente proibido obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fian-
ças, abonações, letras de favor e outros semelhantes.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, porém, a
estranhos depende sempre do consentimento da sociedade, sendo neste
caso, reservado aos sócios não cedentes o direito de preferência.

6.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade continuará
com os sócios sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido ou o
representante legal ou interdito, devendo aqueles escolher um de en-
tre si que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se man-
tiver indivisa.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzidas as
importâncias respeitantes aos fundos de reservas legais, terão a apli-
cação que a assembleia geral deliberar.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075619

CLÍNICA DENTÁRIA D. CARLOS I, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 90/881107; identificação de pessoa colectiva n.º 502057904;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/011213.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e divide-se em duas quotas: uma de 4500 euros, do sócio Manuel Fernando
Gomes, e outra de 500 euros do sócio António Baltazar Gomes.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 3000075617

CITIPARQUE � PARQUEAMENTO AUTOMÓVEL
E ACTIVIDADES COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2173/921127; identificação de pessoa colectiva n.º 503063916;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 43/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 5 000 000$ para 50 000 euros, tendo o artigo 4.º, n.º 1, ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros,
dividido em 5 000 acções, com o valor nominal de 10 euros cada uma.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075616

CLÍNICA DENTÁRIA MARQUÊS DE TOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6848/980211; identificação de pessoa colectiva n.º 504071815;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 41/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
4750 euros, pertencente à sócia Ana Maria Martins Ferreira Rego, e
outra do valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio José Fran-
cisco Ferreira Rego.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075615

CRUZ & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 713/890622; identificação de pessoa colectiva n.º 502177390;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 36/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 620 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 5.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, correspondendo à soma de duas quotas: uma no valor de
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2580,50 euros, do sócio Lúcio Manuel Amora da Silva, e outra, no
valor de 2419,50 euros, da sócia Maria Manuela Cruz César.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075613

M. F. P. � COMERCIALIZAÇÃO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula n.º 6334/
970709; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 70/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, composto de duas quotas iguais de 2500 euros, cada uma
pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075611

MINI MERCADO DA LAPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 290/890106; identificação de pessoa colectiva n.º 502086963;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e é formado por duas quotas: uma de 3750 euros, perten-
cente ao sócio Mário Rodrigues da Fonseca e uma de 1250 euros,
pertencente à sócia Maria de Lurdes Marques dos Santos Fonseca.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075608

MF � MERCADINHO FRANCO
HOTELARIA E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3492/940516; identificação de pessoa colectiva n.º 502325712;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 25/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 400 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor
nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Diamantino da Fonse-
ca; uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia Fátima
Maria de Araújo Martins Fonseca.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075605

CABRAL & VIDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 658/910226; identificação de pessoa colectiva n.º 502586685;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/011214.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 450 000$ para 5000 euros, tendo o artigo 3.º ficado com a seguin-
te redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e corres-
pondente à soma das quotas dos sócios:

Uma de 3 333,33 euros, pertencente à sócia Rosa Vidal Miguez;
uma de 1666,67 euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel Serra
Pais Cabral.

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

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 3000075604

TORRES VEDRAS

HORTAFINA DOIS � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3797; identificação de pessoa colectiva n.º P 505684209; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20010927.

Certifico que entre Maria da Conceição Anacleto Jorge Rodrigues
e marido, Tito Manuel Paulo Rodrigues, casados no regime da comu-
nhão de adquiridos, residentes nas Palhagueiras, A-dos-Cunhados, Torres
Vedras; e Sandra Cristina Miranda Baião Rodrigues, viúva, residente
no Casal da Carrasquinha, Palhagueiras, foi constituída a sociedade
com a denominação em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação HORTAFINA DOIS � Impor-
tação e Comércio de Produtos Hortícolas, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua dos Madeireiros, 20, lugar de Palhagueiras,
freguesia de A-dos-Cunhados, concelho de Torres Vedras, podendo a
mesma ser alterada por simples deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

A sua duração é por tempo indeterminado, com início no dia de
hoje.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a actividade de importação e comércio
de produtos hortícolas.

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 10 000 euros
e corresponde à soma de uma quota de 5000 euros, pertencente à sócia
Sandra Cristina Miranda Baião Rodrigues, uma quota de 4000 euros,
pertencente à sócia Maria da Conceição Anacleto Jorge Rodrigues e
uma quota de 1000 euros, pertencente ao sócio Tito Manuel Paulo
Rodrigues.

ARTIGO 6.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de caução, com
ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado, será exercida
por dois gerentes nomeados em assembleia geral, sendo apenas neces-
sária a assinatura de um dos gerentes para obrigar validamente a so-
ciedade em todos os actos e contratos.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes as sócias Maria da Concei-
ção Anacleto Jorge Rodrigues e Sandra Cristina Miranda Baião
Rodrigues.

§ 2.º Qualquer das gerentes ora nomeadas poderá efectuar o levan-
tamento do depósito de capital social a que se refere o artigo 5.º,
depositado na agência de A-dos-Cunhados da Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo de Torres Vedras.
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ARTIGO 7.º

É vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade em fianças,
avais, letras de favor, abonações e em geral em todos os actos estra-
nhos aos negócios da sociedade.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares a cada um dos só-
cios até ao montante de 40 000 euros.

ARTIGO 9.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios, dependen-
do a cessão a estranhos do consentimento da sociedade e sendo sujei-
to a preferência desta em primeiro lugar e dos sócios não cedentes
em segundo.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos Santos
Marta. 3000068692

PORTO
PORTO � 1.A SECÇÃO

C. T. E. � CENTRAL TERMOELÉCTRICA DO ESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12280/020703; identificação de pessoa colectiva n.º 504440101;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data
da apresentação: 16 e 17/020703; pasta n.º 12280.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente, de José Manuel Machado Saldanha

Bento, por renúncia em 27 de Março de 2002.
Designação em 27 de Março de 2002, de Nuno Manuel Franco

Ribeiro da Silva, casado, residente na Quinta dos Ourives, Rua dos
Ourives, 87, Linhó, Sintra, para gerente.

É o que cumpre certificar.

3 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado,
PedroEdgar Campos Martins. 1000146981

C. T. E. � CENTRAL TERMOELÉCTRICA DO ESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12280/020703; identificação de pessoa colectiva n.º 504440101;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 15/020703; pasta
n.º 12280.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Alteração do contrato.
Artigo alterado: 2.º, n.º 1
Sede: Rua do Engenheiro Ferreiras Dias, 161, Ramalde, Porto.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

3 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado,
PedroEdgar Campos Martins. 1000146980

BAUDIAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11475/011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505905051;
inscrição n.º 3; números e data da apresentação: 6/020718; pasta
n.º 11475.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Alteração do contrato.
Artigos alterados: 1.º, n.º 2, e 3.º, n.º 1.
Sede: Rua de Santos Pousada, 157, 4.º, sala 16, Bonfim, Porto.
Capital: 5000 €.
Sócios e quotas: Rudolfo Henrique Duarte Dias de Almeida, 4900 €

e Ana Isabel Ferreira Matos, 100 €.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

3 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado,
PedroEdgar Campos Martins. 1000146977

AMBISERROYAL � LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12342/020814; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 18/020814; pasta n.º 12342.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Alteração de contrato.
Artigo alterado: 1.º, n.º 2
Sede: Rua do Dr. Maurício Esteves Pereira Pinto, 141, Campanhã,

Porto.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositada na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

3 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado,
PedroEdgar Campos Martins. 1000146974

FAROL DO NORTE � EMPRESA DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5523/970620; identificação de pessoa colectiva n.º 503470325;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 3/020717; pasta
n.º 5523.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Deliberação de redução de capital.
Montante da redução: 727 430,74 €.
Data da deliberação: 26 de Junho de 2002.

É o que cumpre certificar.

2 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado,
PedroEdgar Campos Martins. 1000146972

DENTIMAGEM � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7016/980915; identificação de pessoa colectiva n.º 504237314; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 48/020531; pasta n.º 7016.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Aumento, redenominação e alteração.
Artigos alterados: 3.º e 6.º
Reforço: 12 050$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na propor-

ção das suas quotas.
Capital: 25 000 €.
Sócios e quotas: Rui Pedro Novais Freitas, 6250 €.
Rui Jorge Paducho dos Santos, 6250 €.
José Guilherme Barros Silva, 250 €.
DETIPIN � Comércio de Vestuário, L.da, 12 250 €.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

2 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante Destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000146970

CROIGEL � GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 109/870904; identificação de pessoa colectiva
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n.º 501783741; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11, inscrição
n.º 18 e inscrição n.º 19; números e data das apresentações: 5, 7 e
8/020618; pasta n.º 5314.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de Eduardo Humberto Ferreira

Antunes e Luis Amadeu da Silva Antunes, por renúncia em 2 de Maio
de 1997.

Designação em 2 de Maio de 1997, de José Ferreira da Silva Ferraz,
residente na Rua do Vale Formoso, 176, Porto, para gerente.

Alterado do contrato.
Artigos alterados: 3.º e corpo do 5.º.
Capital: 400 000$.
Sócios e quotas: 1) Maria Manuela Freitas Ferraz Matos �

120 000$; 2) José Ferreira da Silva Ferraz e 3) Célio Manuel da Cos-
ta Freitas � 140 000$, cada um.

Gerência: afecta ao sócio José Ferreira da Silva Ferraz, já designado.
Forma de obrigar: intervenção de um gerente.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

2 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146968

BNZ � CONSULTORIA EM ENGENHARIA INDUSTRIAL
E GESTÃO DE PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 295/020716; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/020716.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem em anexo:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de BNZ � Consultoria em
Engenharia Industrial e Gestão de Projectos, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ceuta, 118, 3.º, fregue-
sia de Vitória, concelho do Porto.

2 � O conselho de administração, poderá, sem dependência de
deliberação dos accionistas:

a) Transferir a sede da sociedade para qualquer outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe;

b) Criar, em qualquer parte do território nacional ou no estrangei-
ro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou
outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a consultoria em engenharia in-
dustrial, gestão de projectos, gestão de patentes e actividades conexas.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse económi-
co, bem como adquirir livremente participações em sociedades de
responsabilidade limitada, ainda que reguladas por leis especiais e qual-
quer que seja o respectivo objecto.

ARTIGO 4.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 50 000 euros e encontra-se realizado em 30%
em dinheiro.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � O capital social é representado por 10 000 acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma, nominativas ou ao portador, registadas
ou não, sem prejuízo de poderem revestir forma meramente escritural,
todas elas sempre reciprocamente convertíveis.

2 � Poderão ser emitidos títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e de
múltiplos de 1000 acções.

3 � A sociedade não é obrigada a dividir os títulos objecto de
contitularidade que incorporem mais de 1 acções, enquanto não tiver
havido partilha ou divisão entre os contitulares, mas, efectuada esta,
a divisão dos títulos pode ser efectuada a requerimento e à custa dos
interessados.

4 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem direito a
voto.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência

1 � A transmissão das acções nominativas depende do consenti-
mento da sociedade tendo os demais accionistas sempre direito de
preferência na proporção do seu número de acções.

2 � De acordo com o artigo 329.º do Código das Sociedades Co-
merciais, o prazo para a sociedade se pronunciar é de 60 dias, findo o
qual a transmissão será livre.

3 � No caso de a sociedade recusar o consentimento, será sua
obrigações fazer adquirir as acções por um terceiro, nas mesmas con-
dições do negócio solicitado.

4 � No caso de o negócio ser gratuito, a aquisição far-se-á pelo
valor real nos termos do artigo 105.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

5 � A constituição de penhora ou usufruto por negócio intervivos
sobre as acções nominativas depende do consentimento da sociedade.

6 � O usufrutuário de acções, se existir, terá os direitos que resul-
tam da aplicação do artigo 23.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos da sociedade:
A assembleia geral;
O conselho de administração;
O fiscal único.
2 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do

conselho de administração e do fiscal único tem a duração de três
anos, sendo permitida a sua reeleição, uma ou mais vezes.

3 � Os aludidos membros consideram-se empossados logo que te-
nham sido eleitos e permanecem no exercício das suas funções até à
eleição de quem deva substituí-los, sendo que o ano civil em que fo-
rem eleitos conta como completo para o cômputo do período do
mandato.

ARTIGO 9.º

Votações

As votações nos órgãos sociais revestem a forma que o respectivo
presidente designar, salvo os casos especiais previstos na lei.

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com a
antecedência mínima de 8 dias sobre a data designada para a respec-
tiva reunião possuam, averbadas no livro de registo da sociedade ou
nesta depositadas, ou que provem ter depositadas em instituições de
crédito, pelo menos, 10 acções.

2 � Os accionistas titulares de menos de 10 acções podem agru-
par-se até completarem este número, fazendo-se representar na assembleia
geral por um deles, observado o disposto no número anterior.

3 � A cada grupo de 10 acções corresponde 1 voto.
4 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas serão representa-

dos por pessoa singular designada para o efeito. Os accionistas que
sejam pessoas singulares poderão fazer-se representar por outros ac-
cionistas ou pelo cônjuge, ascendente ou descendente do accionista
ou outro accionista.

5 � No caso de contitularidade de acções, só o representante co-
mum poderá participar nas reuniões da assembleia geral.
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ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia é constituída por um presidente e um
secretário.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral podem não ser ac-
cionistas.

ARTIGO 12.º

Competência da mesa da assembleia geral

Compete ao presidente da mesa da assembleia geral convocar, com
observância das formalidades legais, as reuniões da assembleia geral e
dirigir os seus trabalhos, bem como exercer outras funções que lhe
sejam conferidas por lei ou por delegação da própria assembleia.

ARTIGO 13.º

Reuniões e competência da assembleia geral

1 � A assembleia geral reúne ordinária e extraordinariamente.
2 � Reúne ordinariamente nos três primeiros meses de cada ano,

para:
a) Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas e o

parecer do fiscal único;
b) Deliberar sobre a aplicação dos resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da

sociedade;
d) Exercer as demais competências a ela conferidas pela lei ou por

este contrato.
3 � Reúne extraordinariamente sempre que:
a) O conselho de administração ou o fiscal único o entendam con-

veniente;
b) Um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condições pre-

vistas na lei, o requeiram.
4 � O requerimento referida na alínea b) do número anterior deve

ser formulado por escrito e dirigido ao presidente da mesa da assembleia
geral, indicando com precisão os assuntos a incluir na ordem de tra-
balhos e justificando a necessidade da reunião da assembleia. Conside-
ra-se não justificado o requerimento cujos motivos, por obscuridade,
contradição ou insuficiência, não esclareçam, concretamente, as ra-
zões dele determinantes.

5 � A assembleia geral considerar-se-á validamente constituída, em
primeira convocação, quando estiverem presentes ou representa-
dos accionistas titulares de pelo menos metade do capital social,
exceptuando as acções pertencentes à própria sociedade, sendo as res-
pectivas deliberações tomadas pela maioria dos votos emitidos, não
se contando as abstenções.

6 � Em segunda convocação, a assembleia geral considerar-se-á
validamente constituída e em condições de deliberar seja qual for o
número de accionistas presentes ou representados, aplicando-se quan-
to à tomada de deliberações o disposto no número anterior, salvo nos
casos especialmente previstos na lei.

7 � Para que a assembleia geral convocada a requerimento dos
accionistas possa reunir, devem estar presentes ou fazer-se represen-
tar, os requerentes da convocação.

ARTIGO 14.º

Administração

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de ad-
ministração, composto por três membros.

2 � Os membros do conselho de administração podem não ser
accionistas.

3 � A assembleias geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

ARTIGO 15.º

Competências da administração

Ao conselho de administração compete o exercício de todos os pode-
res de direcção, gestão, administração e representação da sociedade.

ARTIGO 16.º

Obrigação da sociedade e delegação de poderes

1 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a sociedade fica
validamente obrigada em todos os seus actos e contratos com a assi-
natura do presidente do conselho de administração por si só, ou por
dois outros administradores, ou de um administrador e um procurador
com poderes bastantes ou, ainda, de procurador ou procuradores
mandatados para o efeito.

2 � O conselho de administração poderá delegar num ou em mais
administradores a gestão corrente da sociedade, ficando esta vincula-

da pelos negócios por ele ou eles celebrados, dentro dos limites da
delegação.

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

ARTIGO 17.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que será
Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas e terá um suplente também Revisor Oficial de Contas ou Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas.

CAPÍTULO IV

Lucros

ARTIGO 18.º

Repartição dos lucros

A importância dos lucros de cada exercício tem a aplicação que os
accionistas deliberarem, ressalvadas as limitações decorrentes das dis-
posições legais imperativas.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou median-
te deliberação dos accionistas que detenham acções correspondentes
a, pelo menos, três quartos do capital social.

2 � A liquidação do património, em consequência da dissolução da
sociedade, será feita extra judicialmente, por uma comissão presidida
pelo presidente do conselho de administração.

Designação dos membros dos órgãos sociais em 7 de Junho de
2002 � triénio 2002/2004:

Conselho de administração:
Marc Jean Benoit Babic � presidente, casado, Les Bordes,

71 580 Saillenard, França; Christian Eugène Etienne Zolger, casado,
Rua Casal Carrito, Alvogados, Anobra, Condeixa-a-Nova e Luis
Teodoro Gonçalves Nunes, casado, Rua do Couto, lugar da Costa,
fracção D, Vila de Cucujães, Oliveira de Azeméis. Fiscal único: Moreira,
Valente e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, re-
presentado por Carlos de Jesus Pinto de Carvalho, casado, Revisor
Oficial de Contas, Rua Dr. Ricardo Jorge, 55, 2.º, direito, Porto;
Suplente: José Oliveira Moreira, casado, Revisor Oficial de Contas,
Rua Dr. Ricardo Jorge, 55, 2.º, direito, Porto.

Está conforme.

9 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146965

A. B. BARBOSA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9345/000901; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 18 e 19/020725; pasta n.º 9345.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Suspensão do administrador único António Basto Barbosa, em 18 de

Julho de 2002.
Designação de administrador único, de Maria Eugénia Lucas Martins

Barbosa, casada, residente na Rua Agostinho de Campos, 354, Porto,
em 22 de Julho de 2002, para o período da suspensão do administra-
dor único.

É o que cumpre certificar.

6 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146963

CMI � COMÉRCIO DE MODA INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1036/930225; identificação de pessoa colectiva n.º 502953462;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 32/020128.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte aumento de capital e transformação em sociedade anóni-
ma, cujos artigos seguem em anexo:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de CMI � Comércio de
Moda Internacional, Sociedade Anónima.

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da França, 256, Edi-
fício Capitólio, Piso 0, sala 37 no Porto.

3 � A sede social poderá ser transferida pelo conselho de adminis-
tração, sem o consentimento de qualquer outro órgão, dentro do con-
celho do Porto ou para qualquer outro concelho limítrofe.

4 � A sociedade pode criar, transferir ou encerrar, querendo e onde
o julgue conveniente, filiais, sucursais, estabelecimentos, delegações
ou outras formas de representação social, por deliberação do conse-
lho de administração, que fica, desde já, com os poderes necessários
para outorgar as escrituras e demais actos necessários para o efeito.

5 � A sociedade tem por objecto comércio e indústria de artigos de
moda (têxtil, calçado, acessórios vários, informação).

6 � A sociedade poderá negociar, através do conselho de adminis-
tração, todas as operações de natureza financeira, industrial ou co-
mercial que se mostrem necessárias à realização do seu objecto ou de
algum modo a facilitem.

7 � A sociedade pode, livremente, adquirir participações noutras
já existentes ou a constituir, nomeadamente em sociedades com o
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas, bem como partici-
par na administração, gerência e, ou, fiscalização de qualquer outra, e
vice-versa.

ARTIGO 2.º

O capital social é de 50 000 euros dividido em 5000 acções ao
portador, cada uma com o valor de 10 euros e encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro.

ARTIGO 3.º

1 � As acções são ao portador podendo no entanto a requerimen-
to do respectivo titular serem convertidas em acções nominativas.
Podem ainda os accionistas submeter as acções ao portador ao regi-
me de registo ou de depósito.

2 � Pode haver títulos de 1, 5, 20, 50, 100 e 500 acções.
3 � A conversão das acções referidas em 1 supra é efectuado pelo

conselho de administração que desde já fica com poderes para tal a
requerimento e à conta do accionista que pretende a conversão.

ARTIGO 4.º

A aquisição de acções próprias pela sociedade é absolutamente proibida.

ARTIGO 5.º

1 � Por deliberação da assembleia geral tomada, pelo menos por
dois terços do capital social, a sociedade poderá emitir obrigações sob
qualquer das modalidades previstas na lei.

2 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição das
obrigações nos termos legais.

ARTIGO 6.º

1 � Os accionistas deliberam, ou nos termos do artigo 54.º do
Código das Sociedades Comerciais, ou em assembleia geral, regular-
mente, convocada e reunida.

2 � Têm direito a estar presentes na assembleia geral e aí discutir
e votar os accionistas com direito, pelo menos, a um voto, e as suas
deliberações são obrigatórias para todos, ainda que ausentes, dissiden-
tes ou incapazes.

3 � Têm direito a um voto os accionistas que tenham, pelo me-
nos, a posse de 100 acções.

4 � Poderão os accionistas possuidores de menor número de ac-
ções agrupar-se de forma a completarem o número exigido ou um
número superior e fazer-se representar por um dos agrupados.

5 � Só podem participar na assembleia geral os accionistas que
entreguem as suas acções na sede da sociedade 48 horas antes da data
em que se realizar a assembleia geral, podendo levantar as mesmas
imediatamente após a realização dessa assembleia.

ARTIGO 7.º

1 � Salvo o disposto no n.º 3 a assembleia geral considera-se regu-
larmente constituída quando, em primeira convocação, estejam pre-
sentes ou representados accionistas cujas acções correspondem a mais
de um terço do capital social.

2 � Prevenindo a hipótese de não existência de quórum, a
assembleia geral, é, ab initio, igualmente convocada para reunir de
novo, nos termos do artigo 383.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, para data não inferior a 15 dias, contados da data marcada para
a primeira reunião, podendo então funcionar e deliberar validamente
sobre os assuntos da ordem de trabalhos, qualquer que seja o número
de accionistas e capital presentes ou representados.

3 � É porém exigida em primeira convocação a presença de ac-
cionistas que representem dois terços do capital social quando a
assembleia geral tenha de deliberar sobre:

a) Conversão de acções ao portador em acções nominativas;
b) Alteração ou reforma de estatutos;
c) Transformação, fusão, incorporação, cisão ou dissolução da so-

ciedade;
d) Emissão de obrigações;
e) Redução do capital social;
f) Quaisquer outros assuntos para os quais a lei exija maioria quali-

ficada.
4 � Quando, tendo-se dado início ao funcionamento de uma

assembleia geral, regularmente constituída, se reconheça a conveni-
ência de suspender por qualquer motivo os trabalhos, o presidente da
mesa designará o dia, hora e local em que a mesma prosseguirá, mas
o recomeço dos trabalhos não poderá ser fixados para data que exce-
da mais de 90 dias do início da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por metade e mais
um dos votos dos accionistas presentes ou regularmente representados,
salvo quando os estatutos ou a lei exijam uma maioria qualificada.

ARTIGO 9.º

1 � As acções penhoradas, arrestadas, arroladas judicialmente, dadas
em penhora ou sujeitas a depósito judicial não dão ao credor ou ao
depositário o direito de participar em assembleia geral.

2 � As actas são aprovadas e lavradas no respectivo livro, produ-
zindo, acto contínuo, os seus efeitos com dispensa de quaisquer outras
formalidades.

ARTIGO 10.º

1 � A administração e representação da sociedade são confiadas
ao conselho de administração, composto por um número ímpar de
membros no mínimo de 3, eleitos pela assembleia geral que designará
desde logo o seu presidente, por um período de três anos, reelegíveis
para os triénios sucessivos.

2 � Podem ser eleitos administradores suplentes nos termos le-
gais.

3 � Os administradores podem não ser accionistas, bem como
accionistas com ou sem direito a voto.

4 � O conselho de administração designará, eventualmente, de entre
os seus membros, um administrador-delegado que executará as tarefas
que o conselho de administração lhe atribuir.

5 � As funções do presidente do conselho de administração são
cumuláveis com as de administrador-delegado.

6 � No caso de falta do presidente o conselho de administração
substituí-lo-á.

7 � Os membros do conselho de administração manter-se-ão no
exercício dos seus cargos até à eleição dos seus sucessores.

8 � O conselho de administração reunirá quando convocado pelo
seu presidente ou por dois outros administradores.

9 � O conselho de administração reunirá, obrigatoriamente, men-
salmente, e ainda sempre que o interesse da sociedade o exigir, desde
que convocado nos termos do número anterior ou pelo órgão de fis-
calização.

10 � As convocatórias serão efectuadas de acordo com as forma-
lidades previstas na lei e serão ainda afixadas na sede da sociedade
com a antecedência mínima de 72 horas em relação à data da reunião
e mencionarão, sumária mas claramente, as questões que constituirão
a respectiva ordem de trabalhos, podendo qualquer administrador aditar
à mesma qualquer assunto que deseje ver tratado na mesma.

11 � Encontrando-se presentes ou devidamente representados todos
os membros do conselho de administração, este pode deliberar
validamente, sem necessidade de prévia convocatória ou de ordem de
trabalhos prefixada.

12 � Qualquer administrador impedido de comparecer à reunião
poderá fazer-se representar por outro, mediante o envio de carta
dirigida ao presidente, que ficará devidamente arquivada.

13 � Nenhum administrador poderá representar mais do que ou-
tro membro do conselho de administração.

14 � O conselho de administração só poderá deliberar quando
esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus
membros.
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15 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
simples maioria dos votos dos membros presentes e devidamente re-
presentados, tendo o presidente, no caso de empate, voto de qualidade.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração exerce os mais amplos poderes
de gerência, representando a sociedade em juízo ou fora dele, activa
e passivamente, podendo propôr, impugnar, confessar, transigir ou
desistir de quaisquer pleitos ou assinar compromissos arbitrais, assim
como praticar todos os actos tendentes à realização do objecto social
que, por lei ou disposição destes estatutos, não devam ser da compe-
tência de outro órgão e, em especial, e designadamente:

a) Nomear e destituir o pessoal da sociedade não pertencente aos
corpos sociais, celebrando e resolvendo, nos termos da lei, contratos
de trabalho e outros e fixando as respectivas condições;

b) Adquirir, alienar ou onerar, por qualquer forma em direito per-
mitidos, quaisquer bens ou direitos móveis ou imóveis, nomeadamen-
te prédios rústicos ou urbanos e viaturas, bem como efectuar trespas-
ses, cessões de exploração e arrendamentos;

c) Nomear procuradores para quaisquer fins que forem considera-
dos necessários;

d) Exercer quaisquer outros direitos específicos que lhe advenham
dos presentes estatutos ou da lei;

e) Elaborar planos de actividade e financeiros anuais e plurienais;
f) Elaborar orçamentos anuais de exploração e investimentos e

proceder à sua actualização;
g) Definir a política de fixação de preços, tendo em conta a evolu-

ção económica do sector e as orientações vindas da assembleia geral;
h) Constituir comissões especiais encarregadas do estudo de determi-

nadas questões que funcionarão sob a responsabilidade do conselho de
administração e lhe submeterão as conclusões dos estudos realizados.

2 � A sociedade obriga-se do seguinte modo:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura do administrador delegado se o mesmo vier a ser

nomeado e dentro dos poderes que lhe foram confiados;
c) Pela assinatura de um administrador e um procurador com pode-

res para o acto.
3 � Para os actos de mero expediente é bastante a assinatura de

um só administrador ou de um mandatário, no âmbito dos poderes
que lhe sejam conferidos, nos termos da alínea c) do n.º 1.

4 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou documentos
estranhos aos seus interesses, nomeadamente em fianças, abonações,
letras de favor e outros semelhantes.

5 � Os administradores que infringirem o disposto no número
anterior responderão, solidária e ilimitadamente, para com a socieda-
de e os accionistas não infractores por todos os prejuízos causados, a
determinar nos termos legais, que podem ser deduzidos nos bens, su-
primentos ou quaisquer créditos ou outros direitos que o administra-
dor tenha para com a sociedade.

ARTIGO 12.º

Compete à assembleia geral fixar anualmente as remunerações do
conselho de administração, podendo a mesma atribuir-lhe uma per-
centagem dos lucros do exercício nunca superior a 20%.

ARTIGO 13.º

1 � A fiscalização de toda a actividade social cabe a um fiscal único
que terá um suplente os quais são Revisores Oficiais de Contas eleitos
pela assembleia geral por períodos de três anos reelegíveis para os
triénios sucessivos.

2 � O fiscal único tem os poderes que lhe advêm da lei e dos pre-
sentes estatutos.

3 � As funções do fiscal único serão ou não remuneradas confor-
me for deliberado em assembleia geral e nos precisos termos de tal
deliberação.

4 � A assembleia geral pode atribuir poderes ao fiscal único que
não sejam contrários à lei e aos presentes estatutos.

5 � Os membros do conselho fiscal manter-se-ão em funções até
à eleição dos seus sucessores.

ARTIGO 14.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos os

prejuízos transitados dos anos anteriores, terão os seguintes destinos:
a) 5%, pelo menos, para a reserva legal, enquanto este não atingir

o montante fixado na lei ou quando se tornar necessário reintegrá-lo;
b) O remanescente terá a aplicação que a assembleia geral delibe-

rar, incluindo reservas especiais que a mesma deliberar constituir.

ARTIGO 15.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade só terá lugar nos casos
previstos na lei e os presentes estatutos.

2 � Em caso de dissolução da sociedade, serão os administradores
em exercício que desempenharão as funções de liquidatários.

3 � Para todas as questões entre a sociedade e accionistas, seus
herdeiros e representantes, ou uns ou outros, emergentes destes esta-
tutos, ou quaisquer outros, é exclusivamente competente o foro da
Comarca do Porto, com renúncia expressa a qualquer outro, devendo,
previamente, tais questões ser decididas por três árbitros nomeados
para esse efeito, um por cada parte, e o terceiro por acordo entre os
membros nomeados e, na falta de acordo, pelo Juiz de Direito da
Comarca.

ARTIGO 16.º

Para o primeiro triénio, hoje iniciado, são desde já eleitos os se-
guintes corpos sociais:

Administração:
Presidente: Paulo Jorge Pinto Coelhos dos Santos; Maria Adelaide

dos Santos Ramos Coelhos dos Santos e Maria Madalena Borges Pin-
to dos Santos.

Assembleia geral:
Presidente: José Manuel Borges da Silva;
Secretário: Artur Ricardo de Morais e Castro Ermida.
Fiscal único:
Angelo Belisário de Sousa � Revisor Oficial de Contas n.º 647.
Suplente: Luís Fernando Moreia Ribeiro � Revisor Oficial de Con-

tas n.º 716.

Está conforme.

4 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146958

ARAÚJO & VILELA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7591/990405; identificação de pessoa colectiva n.º 504364600;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/020708; pasta
n.º 7591.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Aumento de capital e redenominação.
Reforço: 145 000 €, em dinheiro, subscrito pelo único sócio Ma-

nuel Fernando, em reforço da sua respectiva quota, ficando:
Capital: 150 000 €.
Sócio e quota: 1) Manuel Fernando Monteiro Machado; 150 000 €.

É o que cumpre certificar.

7 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146956

AUTO � TÁXIS TOMÁS & ESTER MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 498/010629; identificação de pessoa colectiva
n.º 505512300; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 2 e 4/020304; pasta n.º 10 498.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Alteração do contrato:
Artigos alterados: 1.º, 3.º e 4.º
Sede: Rua Faria Guimarães, 168, rés-do-chão, Santo Ildefonso, Porto.
Capital: 5000 €.
Sócios e quotas: 1) Basílio Salvador Miranda de Brito e 2) Manuel

Ferreira Teixeira; 2500 €, cada um.
Gerência: afecta a um ou mais gerentes. Designados ambos os sóci-

os, em 25 de Fevereiro de 2002, residentes na Rua da Jaca, 1430,
Pedroso, Vila Nova de Gaia e Rua Faria Guimarães, 168, rés-do-chão,
Porto, respectivamente e Tomás Francisco Ferreira, já designado.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

5 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146954
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FLUIDOTEC � COMÉRCIO DE SISTEMAS
DE AUTOMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6684/980601; identificação de pessoa colectiva n.º 504169939;
inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e datas das apresenta-
ções: 273/011227 e 11/020816; pasta n.º 6684.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Aumento, redenominação e alteração: Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, realizado em dinheiro, na proporção das respecti-

vas quotas.
Capital: 5000 €.
Sócios e quotas: 1) João Luís Mota Almeida; 3750 €; 2) Armanda

Dulce Ferreira Rainho Mota Almeida; 1250 €.
Dissolução e encerramento da liquidação, com as contas aprovadas

em 16 de Agosto de 2002.

É o que cumpre certificar.

4 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146952

EÓLICAS DO MARÃO � PRODUÇÃO DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 281/020703; identificação de pessoa colectiva n.º 504969211;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 19 e 20/020703; pasta n.º 12 281.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de José Manuel Machado Saldanha

Bento, por renúncia em 25 de Março de 2002.
Designação em 25 de Março de 2002, de Nuno Manuel Franco

Ribeiro da Silva, casado, residente na Quinta dos Ourives, Rua dos
Ourives, 87, Linhó, Sintra, para gerente.

É o que cumpre certificar.

4 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146951

EÓLICAS DO MARÃO � PRODUÇÃO DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 281/020703; identificação de pessoa colectiva
n.º 504696211; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/
020703; pasta n.º 12 281.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Redenominação, aumento de capital e alteração do contrato.
Artigos alterados: 2.º, n.º 1 e 5.º, n.º 1
Reforço: 60,10 €, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção e em reforço das respectivas quotas:
Sede: Rua Engenheiro Ferreira Dias, 161, Ramalde, Porto.
Capital: 25 000 €.
Sócios e quotas: 1) Finerge � Gestão de Projectos Energé-

ticos, S. A.: 24 790 €; e 2); António João de Sousa Marques Gellweiler
e 3) João Alves Diniz Vaz Guedes: 105 €, cada um.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

4 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146949

ENERVIZ � PRODUÇÃO DE ENERGIA DE VIZELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 282/020703; identificação de pessoa colectiva
n.º 503776920; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7;
números e data da apresentações: 22 e 23/020703; pasta n.º 12 282.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de José Manuel Machado Saldanha

Bento, por renúncia em 28 de Março de 2002.

Designação em 28 de Março de 2002, de Nuno Manuel Franco
Ribeiro da Silva, casado, residente na Quinta dos Ourives, Rua dos
Ourives, 87, Linhó, Sintra, para gerente.

É o que cumpre certificar.

4 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146947

BRAZUCA � RESTAURANTE E SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 615/901227; identificação de pessoa colectiva n.º 502467517;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: Of. 1, 2 e 3/020719; pasta n.º 6554.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de Fernando Carlos Martins da Costa

Campos e Maria Zely Rodrigues de Campos, por renúncia em 23 de
Setembro de 1999.

Alteração do contrato:
Artigos alterados: 3.º e 4.º
Capital: 800 000$
Sócios e quotas: 1) José Vasco de Jesus e 2) Leonilde de Jesus

Augusto � 400 000$ cada um.
Gerência: afecta a um ou mais gerentes. Designado em 23 de Se-

tembro de 1999 o referido José Vasco de Jesus, residente na Rua
D. Frei Garcia Martins, 206, Leça do Balio, Matosinhos.

Forma de obrigar: intervenção de um gerente.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

6 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146945

ARMÉNIO DUARTE & FILHOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2379/940719; identificação de pessoa colectiva n.º 503233684;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 12, 13 e 14/020410; pasta
n.º 2379.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de Arménio Moreira Duarte, por

renúncia em 14 de Março de 2002.
Alteração do contrato:
Artigos alterados: 3.º e 5.º, n.º 1
Capital: 74 819,68 €.
Sócios e quotas: 1) Arménio Moreira Duarte; 14 963,94 €; 2) Joa-

quim Jorge da Silva Duarte e 3) Maria da Conceição da Silva Duarte �
29 927,87 € cada um (unificada).

Forma de obrigar: intervenção de um dos gerentes.
Designação em 14 de Março de 2002, de Arménio Moreira Duarte,

residente no lugar de Santa Cristina, Folgosa, Maia, para gerente.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

6 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146943

CAMILO DE SOUSA MOTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 867/720908; identificação de pessoa colectiva
n.º 500326002; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e inscrição
n.º 27; números e data das apresentações: 5 e 6/020709; pasta
n.º 3829.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de administrador de Adão Jorge dos Santos

Mota, por renúncia em 4 de Junho de 2002.
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Designação de Maria Manuela Mota Magano, casada, residente na
Avenida da Boavista, 3870, Porto, para administradora (no âmbito
do mandato em curso), deliberada em 4 de Junho de 2002.

É o que cumpre certificar.

6 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146941

CPCIS � COMPANHIA PORTUGUESA
DE COMPUTADORES � INFORMÁTICA E SISTEMAS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6421/980323; identificação de pessoa colectiva n.º 504226835;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 13/020704; pasta
n.º 6421.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Designação dos membros dos órgãos de administração e de fiscali-

zação, deliberada em 24 de Maio de 2002, quadriénio 2002/2005.
Conselho de administração:
Presidente: Artur Augusto de Mesquita e Queiroz Machado, casa-

do, Largo de Nevogilde, 36, 1.º B, Foz, Porto; Vogais: José Jorge
Monteiro Ferreira, divorciado, Rua Helena Vieira da Silva, 164, 4.º
direito, Leça da Palmeira, Matosinhos; Amílcar Teixeira Gomes, ca-
sado, Vermoim, Maia; José Manuel de Oliveira e Silva, casado e
António Bernardo Ferreira, casado.

Fiscal único: Maria de Lurdes Sarmento Esteves Limpo Trigueiros,
casada, Revisor Oficial de Contas, Rua Arquitecto Cassiano Barbosa,
44, Edifício 5, Porto; suplente: José Eduardo Faria Neiva Santos,
casado, Revisor Oficial de Contas, Rua Afonso Baldaia, 368, 5.º direi-
to, Porto.

É o que cumpre certificar.

5 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146939

ARAÚJO & SOBRINHO, SUCESSORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42018/860422; identificação de pessoa colectiva n.º 501599789;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 1/020906; pasta
n.º 8101.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Deliberação de redução de capital.
Montante da redução: 598 500 €.
Data da deliberação: 30 de Agosto de 2002.

É o que cumpre certificar.

11 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146938

DAVID APOLINÁRIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 341/851009; identificação de pessoa colectiva
n.º 500410038; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 13; números e data das apresentações: 17, a 20 e 24/020726;
pasta n.º 10 408.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de José Luís de Castro Apolinário,

David de Sousa Apolinário e Vicente Manuel de Castro Apolinário,
por renúncia em 15 de Julho de 2002.

Designação em 15 de Julho de 2002, de Pedro Emanuel Santos Neves
e Jorge Manuel Santos Neves, residentes na Rua Dr. Cancela, 239,
Rio Tinto, Gondomar e Avenida D. João I, 694, 4.º direito, Rio Tin-
to, Gondomar respectivamente para gerentes.

É o que cumpre certificar.

10 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146937

COZIBELA � DECORAÇÃO E EQUIPAMENTOS
DE COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 140/920320; identificação de pessoa colectiva n.º 502726938;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 10 e 11/020722; pasta n.º 140.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de Jorge Fernando Magalhães da

Costa, por renúncia em 6 de Abril de 2002.
Designação em 6 de Abril de 2002, de Maria Celeste Alves da Costa,

casada, Rua João de Deus, 721, 6.º esquerdo, Ramalde, Porto, para
gerente.

É o que cumpre certificar.

10 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146936

ABÍLIO GUIMARÃES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 954; identificação de pessoa colectiva n.º 500305056;
data: 20020102; pasta n.º 9938.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2000, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000146888

ACOFIN � ACONSELHAMENTO FINANCEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 336/020812; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/020812.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem em anexo:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ACOFIN � Aconselhamento
Financeiro, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Alameda Eça de Queirós, 356, na freguesia do
Bonfim, concelho do Porto.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá trans-
ferir a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes, assim como poderá criar delegações ou qualquer outra for-
ma de representação que julgue conveniente, no território nacional
ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto actividades promocionais de divulga-
ção de produtos bancários e financeiros; consultoria estratégia e de
investimento; actividades de consultoria para os negócios e a gestão;
agência e representação comercial; outros serviços prestados a em-
presas.

ARTIGO 4.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral a sociedade poderá
comparticipar na constituição de quaisquer outras sociedades, adquirir
e alienar participações noutras sociedades e em agrupamentos com-
plementares de empresas, adquirir quotas próprias, e com as mesmas
praticar todas as operações em direito permitidas.

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 6000 euros
e está dividido em três quotas no valor nominal de 2000 euros cada,
que pertencem aos sócios Tiago Faria Teixeira de Morais, Nuno Aires
Fontes Lopes e José Luís Coelho de Azevedo.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, no todo ou em parte, não
carece do consentimento da sociedade, havendo contudo direito de
preferência dos restantes sócios na proporção das suas quotas.
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2 � A cessão de quotas a terceiros depende do consentimento da
sociedade, gozando do direito de preferência a sociedade em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

1 � Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo anterior, o sócio
que pretenda ceder parte ou a totalidade da sua quota notificará a
sociedade e os outros sócios, por carta registada com aviso de recep-
ção, indicando todas as condições da projectada cessão, incluindo a
identificação do proposto cessionário.

2 � A assembleia geral reunirá no prazo de 30 dias após a recep-
ção da comunicação, devendo nela os sócios declarar se desejam ou
não exercer o direito de preferência.

3 � No caso de haver mais do que um sócio interessado em exer-
cer o direito de preferência, será este exercido por todos na propor-
ção do valor das quotas que então possuírem.

4 � Exercendo o direito de preferência a sociedade ou um ou mais
sócios, o pagamento será efectuado nos termos e condições do negó-
cio proposto, mas não antes de decorridos 30 dias sobre a data do
exercício do direito.

5 � Não sendo exercido o direito de preferência, o sócio alienante
é livre de ceder a quota ou parte dela, nos termos indicados em n.º 1,
ao proposto cessionário.

ARTIGO 8.º

É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será exercida por todos os sócios, que desde
já são nomeados gerentes, e por quem mais for designado em
assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, bem
como para a representar em juízo e fora dele activa ou passivamente,
é necessária a assinatura de dois dos gerentes em conjunto.

§ 1.º A sociedade poderá, por intermédio da gerência, adquirir em
sistema de locação financeira ou não, quaisquer equipamentos para o
exercício da sua actividade, nomeadamente viaturas automóveis.

ARTIGO 11.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e contrato
estranhos ao objecto social, nomeadamente fianças, subfianças, letras
de favor ou outros actos análogos, sob pena de o contraventor, além
de responder perante a sociedade pelos prejuízos que daí lhe advenham,
pagar à sociedade, como sanção pecuniária, uma quantia igual à que
constar dos respectivos documentos.

ARTIGO 12.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de uma quota
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular;
c) Quando, em virtude de partilha decorrente de divórcio ou sepa-

ração judicial de bens, a quota for adjudicada a quem dela não for ti-
tular;

d) Por incumprimento das obrigações legais e contratuais
estabelecidas, ou cometimento pelo sócio de qualquer acto ou omis-
são lesiva dos interesses da sociedade.

§ 1.º A quota a amortizar será paga com base no valor encontrado
no último balanço aprovado, deduzido de quaisquer débitos do respec-
tivo titular à sociedade.

§ 2.º As condições de pagamento da quota amortizanda serão defi-
nidas em assembleia geral, não podendo, no entanto, as prestações a
que houver lugar exceder o prazo máximo de um ano a contar da data
da assembleia geral que determinou a amortização.

§ 3.º A amortização considerar-se-á operada com a respectiva de-
liberação e o pagamento ou depósito da primeira prestação efectuado
à ordem de quem de direito.

Está conforme.

9 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000147017

CAPITAIS PRIVADOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 758/921119; identificação de pessoa colectiva n.º 502873469;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 5/020822; pasta n.º 758.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de:
Aprovação do projecto de fusão. Data da deliberação: 19 de Agos-

to de 2002.

É o que cumpre certificar.

16 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000147015

ALZIRA VILELA & ALEIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 073/890719; identificação de pessoa colectiva
n.º 502191384; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11, inscrição
n.º 13, inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17; números e data das apre-
sentações: 3, Of. 4, 5, 6 e 7/020813; pasta n.º 8570.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Aumento de capital:
Reforço: 36 150$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

Jaime � 18 436$50 e Guiomar � 17 713$50 e em reforço das res-
pectivas quotas, ficando:

Capital: 15 036 150$.
Sócios e quotas: 1) Jaime Ferreira Domingues Lucas �

7 668 436$50 e 2) Guiomar Rodrigues dos Santos Ferreira �
7 367 713$50.

Cessão de funções de gerente de Guiomar Rodrigues dos Santos
Ferreira, por renúncia em 16 de Janeiro de 2001.

Designação em 16 de Janeiro de 2001, de Rui Marcelo de Oliveira
Marques Nogueira, Rua 22, 383, 2.º esquerdo, traseiras, Espinho, para
gerente.

Redenominação e alteração do contrato:
Artigo alterado: 3.º
Capital: 75 000 €.
Sócios e quotas: 1) Jaime Ferreira Domingues Lucas: 38 250 €; 2)

Rui Marcelo de Oliveira Marques Nogueira e 3) Jaime Rafael Oliveira
Domingues Lucas: 18 375 € cada um.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

14 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000147014

ANGELO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 029/431228; identificação de pessoa colectiva n.º 501182454;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 34 e inscrição n.º 37; números e
data das apresentações: Of. 9 e 15/020823; pasta 9505.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de Carlos Alberto Martins Soares,

por renúncia em 5 de Junho de 2001.
Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 11 028 920$, realizado em dinheiro, subscrito pelos só-

cios Paulo � 2 607 230$; José e Jorge � 4 210 845$, cada um e em
reforço das respectivas quotas.

Capital: 60 000 €.
Sócios e quotas: 1) José Fernando Martins de Barros; 2) Jorge Re-

belo Moura � 22 500 €, cada um e 3) Paulo Manuel Martins de
Barros � 15 000 € (unificada.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

12 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000147011
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COIP � CIRURGIA ORAL E IMPLANTOLOGIA DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 361/020909; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/020909.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
contrato de sociedade, cujos artigos seguem em anexo:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COIP � Cirurgia Oral e
Implantologia do Porto, L.da, e tem a sua sede na Rua Joaquim Pires
de Lima, 9, 1.º esquerdo, freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes
e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de cuidados médicos,
cirurgia oral e implantologia, divulgação e actualização de conheci-
mentos médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e está dividido em quatro quotas, sendo duas iguais do
valor nominal de 2250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Jerónimo Macedo de Matos Fernandes e Teresa Pereira
Sabina Fernandes, e duas iguais do valor nominal de 250 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Ana Margarida Sabina
Fernandes e Ricardo de Sabina Fernandes.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global equivalente a 5 vezes o capital social
desde que a chamada seja deliberada por unanimidade dos votos repre-
sentativos de todo o capital social.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência, remunerada ou não, compete a um ou mais geren-
tes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já designados gerentes os sócios José
Jerónimo Macedo de Matos Fernandes e Teresa Pereira Sabina
Fernandes.

3 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos, com a intervenção de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Adquirir, alienar, permutar e onerar quaisquer bens móveis ou

imóveis, incluindo veículos automóveis;
b) Tomar e dar de arrendamento imóveis, celebrar contratos de

trespasse, ou de cessão de exploração de estabelecimento, bem como
alterar, denunciar ou resolver os respectivos contratos.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

12 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000147010

DIALEGRE � OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 350/020823; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/020823.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem em anexos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DIALEGRE � Ocupação de Tempos
Livres, L.da, com sede no Largo de Valverde, 175, freguesia de
Campanhã, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de ocupação de tempos li-
vres para crianças, jovens e terceira idade, actividades lúdicas, organi-
zação de festas, eventos e actividades conexas:

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, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios que
desde já são nomeados gerentes.

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

3 � Para além dos poderes normais a gerência poderá ainda:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade; e
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes

contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o capital
social.

Está conforme.

12 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000147008

AUTO TÁXIS DIAMANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 340/020813; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 18/020813.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem em anexo:

1.º

A sociedade adopta a firma Auto Táxis Diamante, L.da, e tem a sua
sede na Rua Diamantina, 133, freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, assim como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação social em terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na actividade de transportes em táxi.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de 3000 euros
ao sócio, Manuel dos Santos Silva e outra do valor nominal de
2000 euros à sócia, Maria Amélia Freitas Magalhães.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos sócios Manuel
dos Santos Silva e Maria Amélia Freitas Magalhães, desde já nomeados
gerentes com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.
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2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação é
necessário a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo, do direito de preferência na respectiva aquisição.

Está conforme.

12 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000147006

FISOOT � FORMAÇÃO, INTEGRAÇÃO SOCIAL
E OFERTAS DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO, CRL

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 38/
020911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020911.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado a
seguinte constituição de cooperativa, cujos artigos seguem em anexo:

ARTIGO 1.º

Constituição, denominação, ramo e duração

1 � É constituída a FISOOT � Formação, Integração Social e
Ofertas de Oportunidades de Trabalho, Cooperativa de Responsabili-
dade L.da, a qual será regida pelo Código Cooperativo, pelos estatu-
tos, pelo regulamento interno e demais legislação aplicável.

2 � Esta cooperativa insere-se no ramo de solidariedade social do
sector cooperativo.

3 � A duração da cooperativa é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A cooperativa tem por objecto social da sua actividade a negocia-
ção e oferta de oportunidades de trabalho e integração social, a pro-
moção de adequada formação profissional em áreas consideradas es-
tratégicas para a cooperativa.

ARTIGO 3.º

Objectivos específicos e estratégicos

1 � Serão objecto específico do trabalho cooperativo a promoção
e integração nomeadamente nos seguinte domínios:

a) Promoção do desenvolvimento do ramo cooperativo de solida-
riedade social, fomentando iniciativas tendentes à criação de novas
cooperativas;

b) Promoção do acesso à saúde, protecção social, educação, cultu-
ra, formação e integração profissional, trabalho, desporto e lazer;

c) Defesa dos interesses comuns e particulares dos seus membros.
2 � Será objectivo estratégico o estabelecimento de parcerias com

organismos e entidades públicas ou privadas, em ordem à prossecução
do objecto social.

3 � A cooperativa pode desenvolver outras actividades comple-
mentares ou acessórias por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

Sede

1 � A cooperativa tem a sua sede social na Rua de Costa Cabral,
927, freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

2 � A localização da sede poderá ser alterada por decisão da
assembleia geral.

3 � Por deliberação da direcção da cooperativa, podem ser criadas
e extintas delegações ou quaisquer formas de representação social em
qualquer ponto do território nacional ou no estrangeiro.

CAPÍTULO II

Do capital social, jóia e títulos de investimento

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é variável e ilimitado no montante mínimo
de 2500 €, e é representado por títulos de capital de 5 euros cada ou
seus múltiplos.

2 � Cada membro da cooperativa obriga-se a subscrever pelo menos
3 títulos de capital no acto da admissão.

3 � Cada título deverá ser realizado aquando da sua subscrição, em
dinheiro, pelo menos em 10% do seu valor, devendo o pagamento da
parte restante ser efectuado, pela mesma forma ou em trabalho coope-
rativo, em nove prestações trimestrais de idêntico valor, com venci-
mento imediato e sucessivo.

ARTIGO 6.º

Reembolsos

No caso de exclusão ou demissão de um membro da cooperativa,
os títulos de capital serão reembolsados no prazo de 1 ano, a partir
da data de exclusão ou demissão, pelo seu valor nominal.

ARTIGO 7.º

Jóia e títulos de investimento

1 � Todos os membros da cooperativa contribuirão com uma jóia
cooperativa, no valor de 20 €, a realizar no prazo de um ano após a
admissão.

2 � A cooperativa poderá, com vista à aquisição de bens e equipa-
mentos, emitir títulos de investimento cooperativo de solidariedade
social, de acordo com o Código Cooperativo e com regras a fixar em
assembleia geral.

CAPÍTULO III
Dos membros

ARTIGO 8.º

Membros

1 � Podem ser membros da cooperativa todas as pessoas, singula-
res e colectivas, que, preenchendo os requisitos e condições previstas
no código cooperativo, voluntariamente solicitem a sua admissão.

2 � Serão membros honorários aqueles que contribuam com bens
ou serviços, nomeadamente de voluntariado social, para o desenvol-
vimento do objecto da cooperativa.

ARTIGO 9.º

Admissão dos membros efectivos

1 � A admissão dos membros efectivos é da competência da di-
recção.

2 � A proposta de admissão deve ser efectuada por escrito, de-
vendo, no mínimo, conter:

a) Declaração voluntária de que deseja adquirir a qualidade de mem-
bro efectivo;

b) Declaração de conhecimento e aceitação do cumprimento dos
estatutos e dos regulamentos internos da cooperativa.

ARTIGO 10.º

Direito dos membros

São, entre outros, direitos dos membros:
a) Tomar parte nas assembleias gerais, bem como convocá-las, nas

condições estatutárias;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da cooperativa;
c) Beneficiar de todos os serviços postos pela cooperativa à dispo-

sição dos seus membros;
d) Apresentar a sua demissão, conforme estipulado sobre a matéria

nestes estatutos.

ARTIGO 11.º

Deveres dos membros

Os membros da cooperativa observarão os deveres prescritos nes-
tes estatutos e no artigo 34.º e 35.º do Código Cooperativo, e
designadamente obrigam-se a:

a) Efectuar os pagamentos previstos nestes estatutos e no código
cooperativo;

b) Aceitar e exercer os cargos sociais para os quais tenham sido
eleitos, salvo motivo justificado de escusa;

c) Zelar pelo bom nome e prestígio da cooperativa, não a com-
prometendo por acções e declarações lesivas dos seus interesses
económicos e cooperativos;

d) Zelar pela conservação e uso adequado dos bens da cooperativa;
e) Colaborar, por todos os meios ao seu alcance, na realização dos

objectivos e fins da cooperativa.
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ARTIGO 12.º

Demissão dos membros

Os membros da cooperativa observarão as condições de demissão
prescritas nestes estatutos e no artigo 36.º do Código Cooperativo e
designadamente obrigam-se a:

a) Comunicar por escrito a sua pretensão à direcção com uma
antecedência mínima de 30 dias sobre o termo do exercício social
respectivo;

b) A inobservância deste prazo responsabiliza o membro por todos
os prejuízos que dela decorram para a cooperativa.

ARTIGO 13.º

Suspensão

1 � Serão suspensos os direitos sociais aos membros da coopera-
tiva que:

a) Tenham em dívida, injustificadamente, jóias, títulos de capital
subscritos e já vencidos, outros pagamentos aprovados em assembleia
geral ou decorrentes de relações com a cooperativa em atraso para
além do acordado;

b) Tenham sido sancionados com a medida disciplinar de suspensão.
2 � A suspensão prevista na alínea a) no número anterior será au-

tomática, não carecendo de qualquer pré-aviso do membro em falta.

ARTIGO 14.º

Sanções

As regras disciplinares, assim como as sanções aplicadas às respec-
tivas infracções, serão definidas através de regulamento interno.

ARTIGO 15.º

Exclusão

1 � Poderão ser excluídos da cooperativa os membros que violem
grave e culposamente os princípios cooperativos, os presentes esta-
tutos e os regulamentos internos e que, nomeadamente, tenham em
dívida jóias, títulos de capital subscritos e já vencidos, outros paga-
mentos aprovados em assembleia geral ou decorrentes de relações com
a cooperativa em atraso para além do acordado.

2 � O processo de exclusão deverá ser desenvolvido de acordo com
o artigo 37 do Código Cooperativo.

3 � Se dos factos que motivaram a exclusão de um cooperador
resultarem prejuízos para a cooperativa, a assembleia fixará os crité-
rios de indemnização do membro excluído.

CAPÍTULO IV

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 16.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais da cooperativa:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 17.º

Eleição dos órgãos sociais

Os membros da direcção, do conselho fiscal e da mesa da assembleia
geral serão eleitos por maioria simples de votos, em escrutínio se-
creto, entre listas que sejam propostas por 3 ou mais membros da
cooperativa.

ARTIGO 18.º

Duração dos mandatos

Os titulares da direcção, do conselho fiscal e da mesa da assembleia
geral são eleitos por um período de 3 anos, sendo permitida a reelei-
ção, sem qualquer limite para o mesmo cargo ou outro.

ARTIGO 19.º

Comissões especiais

1 � Poderão ser criadas na dependência da direcção as comissões
especiais que se entendam necessárias.

2 � A composição, funcionamento, funções e a duração das co-
missões especiais criadas constarão de regulamento próprio da res-
ponsabilidade da direcção.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 20.º

Composição

A assembleia geral é o órgão supremo da cooperativa, nela parti-
cipando todos os cooperadores no pleno uso dos seus direitos.

ARTIGO 21.º

Mesa da assembleia geral

A assembleia geral é dirigida por uma mesa, composta por um pre-
sidente, um vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 22.º

Competência

1 � À assembleia geral compete pronunciar-se sobre todos os as-
suntos que lhe forem presentes, designadamente os constantes do
artigo 6.º do Código Cooperativo.

2 � É da competência exclusiva da assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;
b) Apreciar e votar anualmente o balanço social, o relatório e as

contas da direcção, bem como o parecer do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar o orçamento e o plano de actividades para o

exercício seguinte;
d) Alterar os estatutos e aprovar e alterar os regulamentos inter-

nos;
e) Decidir da exclusão de membros e funcionar como instância de

recurso em relação às sanções aplicadas pela direcção.

ARTIGO 23.º

Convocação

1 � A assembleia geral é convocada de acordo com o previsto no
artigo 47.º do Código Cooperativo.

2 � A convocatória será sempre afixada nos locais em que a co-
operativa tenha a sua sede ou outras formas de representação social.

ARTIGO 24.º

Reuniões ordinárias

A assembleia geral reunirá ordinariamente duas vezes em cada ano,
uma no mês de Março para apreciação do balanço social, relatório e
contas da direcção e do respectivo parecer do conselho fiscal, e outra
no mês de Dezembro, para apreciação do plano e orçamento para o
exercício seguinte.

ARTIGO 25.º

Reuniões extraordinárias

A assembleia geral reunirá extraordinariamente quando convocada
pelo presidente da mesa da assembleia geral, a pedido da direcção, do
conselho fiscal ou de pelo menos 10% dos seus membros.

ARTIGO 26.º

Quorum

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória se
estiver presente mais de metade dos membros com direito a voto e,
não sendo possível, uma hora depois, com qualquer número de pre-
senças.

2 � No caso de a assembleia geral ter sido convocada para sessão
extraordinária e a requerimento dos membros da cooperativa, a reu-
nião só se efectuará se nela estiverem presentes, pelo menos, três
quartos dos requerentes.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 27.º

Composição

A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente, um
tesoureiro, um secretário e um vogal.
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ARTIGO 28.º

Competência

Competirá à direcção as funções previstas no artigo 56.º do Códi-
go Cooperativo, designadamente:

a) Administrar a actividade da cooperativa;
b) Admitir membros, propor a sua exclusão e exercer o poder disciplinar;
c) Assinar todos os documentos que digam respeito à administra-

ção e representação da cooperativa;
d) Discutir e votar os regulamentos internos da sua competência.

ARTIGO 29.º

Reuniões

1 � A direcção reunirá ordinariamente com, pelo menos, periodi-
cidade mensal.

2 � Reunirá extraordinariamente sempre que o presidente a con-
voque ou a pedido da maioria dos seus membros.

3 � A direcção só poderá validamente deliberar com a presença
de mais de metade dos seus membros.

ARTIGO 30.º

Assinaturas

A cooperativa obriga-se com as assinaturas conjuntas de quaisquer
dois membros da direcção, sendo um deles, obrigatoriamente, o presi-
dente ou o tesoureiro.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 31.º

Atribuições e composição

1 � O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da
cooperativa, incumbindo-lhe as funções legalmente estatuídas.

2 � Conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.
3 � Para o desempenho das suas funções, pode o conselho fiscal

ser assessorado por Revisores Oficiais de Contas.

CAPÍTULO V
Das receitas, reservas e excedentes

ARTIGO 32.º

Das receitas

São receitas da cooperativa:
a) Jóias, donativos e subsídios não reembolsáveis;
b) Quotização dos membros;
c) Resultados das actividades da cooperativa;
d) Quaisquer outras, legal e estatutariamente admissíveis;

ARTIGO 33.º

Atribuições e composição

1 � São criadas obrigatoriamente as seguintes reservas:
a) Reserva legal, para cobrir eventuais perdas de exercício;
b) Reserva de educação e formação cooperativa;
c) Reserva de investimento.
2 � Poderão ainda ser consideradas as seguintes reservas:
a) Reserva destinada a integração profissional;
b) Outras a deliberar pela assembleia geral, definindo o modo de

formação, aplicação e liquidação.
3 � A assembleia geral fixará a percentagem dos excedentes anuais

líquidos a afectar a cada uma das reservas, bem como a afectação das
jóias pagas pelos membros.

4 � As reservas não são susceptíveis de repartição entre os mem-
bros da cooperativa, destinando-se a cobertura das responsabilidades de
funcionamento e ao financiamento das actividades de solidariedade social
da cooperativa.

ARTIGO 34.º

Aplicação do remanescente dos excedentes

Os excedentes anuais líquidos que existirem reverterão obrigatori-
amente para reservas.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 35.º

Regulamentação geral

Serão aprovados pela assembleia geral os regulamentos internos que
disciplinarão e organizarão a actividade da cooperativa e outros que

vierem a ser considerados necessários ao melhor ordenamento e
enquadramento das actividades e objectivos sociais da cooperativa.

ARTIGO 36.º

Alteração dos estatutos

A alteração dos presentes estatutos só pode ser deliberada por voto
secreto e por maioria de dois terços dos votos dos seus membros
presentes na assembleia geral que procede à mesma.

ARTIGO 37.º

Dissolução e liquidação

A dissolução e liquidação da cooperativa será feita nos termos dos
artigo 77.º, 78.º e 79.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 38.º

Omissões

A todos os casos omissos nos presentes estatutos, aplicar-se-á o dis-
posto no Código Cooperativo e legislação complementares aplicável.

ARTIGO 39.º

Foro

É escolhido o foro da comarca do Porto, com expressa exclusão
de qualquer outro, para todas as questões a dirimir entre os membros
e a cooperativa.

Eleição dos membros dos corpos sociais para o primeiro mandato
de 3 anos, sendo a sua constituição a seguinte:

Direcção:
Presidente: José Martins Maia;
Vice-presidente: João Ramiro dos Reis Simões;
Tesoureiro: Fernando Jorge Loureiro da Silva;
Secretária: Ana Raquel Moreia Machado;
Vogal: Alba do Céu da Silva Bento.
Conselho fiscal:
Presidente: Vítor Manuel Ferreira Pinto;
Dois vogais: Ana Cristina dos Santos Tavares Moreia e Márcia

Andreia da Silva Ferreira Monteiro.

Está conforme.

17 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000147005

ANÍBAL CORREIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 364/020910; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/020910.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem em anexo:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Aníbal Correia, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua da Ilha Terceira, 114, da freguesia de Paranhos, conce-
lho do Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em importação, exportação, comércio
por grosso e a retalho de material eléctrico, electrónico, de ilumina-
ção, equipamentos de telecomunicações, de som, de vídeo e de equi-
pamentos informáticos. Projectos e assistência técnica a sistemas de
iluminação, de som, de alarme e de segurança por vídeo e por siste-
mas inteligentes. Instalações eléctricas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros e está
representado por uma única quota de valor nominal de 5000 euros,
que pertence ao sócio Aníbal Manuel Ferreira Correia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, será exercida pelo
único sócio Aníbal Manuel Ferreira Correia.

§ único. A sociedade fica vinculada com a intervenção de um ge-
rente.
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ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

17 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000147004

ALFREDO, DOMINGOS & REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 654/601223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500531218; averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: Of. 1, e
Of. 2, e 3 e 6/020816; pasta n.º 21 926.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de José de Sousa Silva, por renún-

cia em 12 de Agosto de 2002.
Cessação de funções de gerente de José Henrique dos Santos Cunha,

por renúncia em 12 de Agosto de 2002.
Alteração do contrato.
Artigos alterados: 4.º e 5.º.
Capital: 5000 €.
Sócios e quotas: 1) Paulo Jorge Melo Rodrigues � 4500 €

(unificada) e 2) Mónica Cristina Moreira Fernandes Rodrigues �
500 €.

Gerência: compete ao sócio Paulo Jorge, Rua das Violetas, Bloco
2, 3.º, direito, Vila D�Este, Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia,
designado em 12 de Agosto de 2002.

Forma de obrigar: intervenção de um gerente.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

16 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000147003

FINERGE � GESTÃO DE PROJECTOS ENERGÉTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 382/020919; identificação de pessoa colectiva
n.º 503788562; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4, inscrição n.º 9 e
inscrição n.º 10; números e data das apresentações: 28, 29 e 30/
020919; pasta n.º 12 382.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Alteração do contrato.
Artigo alterado: 2.º, n.º 1.
Sede: Rua Engenheiro Ferreira Dias, 161, Ramalde, Porto.
Cessação de funções do vogal do conselho de administração: José

Manuel Machado Saldanha Bento, por renúncia em 28 de Março de
2002.

Designação em 28 de Março de 2002, de Luís Miguel Dias da Silva
Santos, casado, residente na Rua Rodrigo da Fonseca, 143, 4.º, direi-
to, Lisboa, para vogal do conselho de administração, mandato em
curso 2000/2003.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000147002

BONAPARTE � IMÓVEIS COMERCIAIS
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 428/920708; identificação de pessoa colectiva n.º 502795360;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 11 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 10 e 11/020712; pasta n.º 428.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções do presidente do conselho de adminis-

tração: Hermínio Carreira Querido, por renúncia em 25 de Março de 2002.
Designação de Manuel Ferreira, casado, Rua Mata de São Mateus,

68, Cruz Quebrada, para presidente do conselho de administração (no
âmbito do mandato em curso), deliberada em 25 de Março de 2002.

É o que cumpre certificar.

20 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000147000

CLÁUDIA MARIA SILVA VIEIRA BRITO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 12 374/
020917; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020917.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem em anexo:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cláudia Maria Silva Vieira Brito,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede, no Mercado Abastecedor do Por-
to, Pavilhão D, Lugar 9, na freguesia de Campanhã, concelho do Porto.

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

2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de frutas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, representado por uma única quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia Cláudia Maria da Silva Vieira Brito.

4.º

A gerência da sociedade pertence à sócia Cláudia Maria da Silva Vieira
Brito, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos.

5.º

A sócia poderá fazer à sociedade prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

6.º

Os negócios jurídicos entre a única sócia e a sociedade são, desde já
autorizados, devendo eles, servir a prossecução do objecto social.

Está conforme.

21 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146998

DIAS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 480/840220; identificação de pessoa colectiva n.º 501611495;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 20 e 21/020814; pasta n.º 17 080.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Cessação de funções de gerente de Adriano da silva Vieira, por

renúncia em 30 de Março de 2001.
Designação em 30 de Março de 2001, de Elisabete Carla Craveiro

de Oliveira, casada, Rua Ambrósio Campelo, lote 44, Ferreiros, Braga,
para gerente.

É o que cumpre certificar.

20 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146997

AUTO GARANTIA 2 � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 177/781016; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500803439; inscrição n.º 34; número e data da apresentação: 7/
020712; pasta n.º 4526.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
Designação dos membros dos órgãos de administração e de fiscaliza-
ção, deliberada em 28 de Março de 2002; triénio 2002/2004.

Administrador único: Alfredo José Mendes da Silva Bastos, casado,
Rua do Pedro Homem de Melo, 409, 8.º, Porto.

Fiscal único: Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Óscar José
Alçada da Quinta, casado, revisor oficial de contas, Rua de Pêro
Escobar, 225, Leça da Palmeira, Matosinhos; Suplente: Manuel
Augusto Pires Fernandes, casado, revisor oficial de contas, Rua do
Leal, 46, São Cosme, Gondomar.

É o que cumpre certificar.

20 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146995

CPCTA � COMPANHIA PORTUGUESA
DE COMPUTADORES E TECNOLOGIAS AVANÇADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9785/010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505047403; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 22/020918; pasta n.º 9785.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:
Designação dos membros do conselho de administração, biénio 2002/

2003: vogais: José Jorge Monteiro Ferreira, divorciado, Rua Helena
Vieira da Silva, 164, 4.º, direito, Leça da Palmeira, Matosinhos e José
Manuel de Oliveira Silva, casado, Avenida das Forças Armadas,
lote 133-B, 4.º direito, Lisboa, deliberada em 5 de Junho de 2002.

É o que cumpre certificar.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146994

CPCTA � COMPANHIA PORTUGUESA
DE COMPUTADORES E TECNOLOGIAS AVANÇADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9785/010112; identificação de pessoa colectiva n.º 505047403;
inscrição n.º 3, inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 13-19/020605; pasta n.º 9785.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os regis-
tos de designação dos membros do concelho de administração; fiscal
único e suplente; e remodelação integral dos estatutos, cujos
artigos seguem:

Designação dos membros do conselho de administração para o biénio
de 2002/2003: presidente � Regino Moranchel Fernandez, separado;
vice-presidente: Artur Augusto de Mesquita e Queiróz Machado;
António Bernardo Ferreira, Victor de Miguel Bueno, António
Santamaria Varela, Fernando Garcia Martinez-Peñalver, Horácio
Manuel Alves Sabino, casados, em 24 de Abril de 2002.

Designação do fiscal único e suplente para o biénio de 2002/2003,
respectivamente, João Augusto & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por João Albino Cordeiro Augusto,
solteiro, maior e João Paulo da Silva Pratas, revisor oficial de contas,
casado, em 3 de Maio de 2002.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2, do arti-
go 64.º, do Código do Notariado que instrui a escritura lavrada no
dia 3 de Maio de 2002, a fls. 106 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 147-D, no 22.º Cartório Notarial de Lisboa.

Estatutos da sociedade

CAPÍTULO I

Firma, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a firma
CPCTA � Companhia Portuguesa de Computadores e Tecnologias
Avançadas, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Costa Cabral, 575, fre-
guesia de Paranhos, concelho do Porto, podendo ser deslocada pelo
conselho de administração, nos limites da lei.

2 � O conselho de administração poderá criar e encerrar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais de repre-
sentação da sociedade, em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a comercialização, instalação e
manutenção de packages: o desenvolvimento de software, quer para
evolução de packages, quer à medida para sistemas de informação
específicos; a consultoria e gestão de projectos: a venda de soluções
integradas de sistemas de informação: a venda de equipamentos
informáticos e afins, integrados nas soluções.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades de res-
ponsabilidade ilimitada ou sociedades com objecto diferente do acima
referido, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
1 250 000,00 euros, representado por 1 250 000 acções, com o va-
lor nominal de 1,00 euro cada uma.

2 � O conselho de administração fica autorizado a elevar, por uma
ou mais vezes, o capital social, no montante máximo de 300 000,00 euros,
por entradas em dinheiro ou por outra forma, nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

Formas de representação e modalidades

1 � As acções serão tituladas, podendo os accionistas, em
assembleia geral, deliberar a conversão das mesmas em acções
escriturais, bem como a conversão destas naquelas.

2 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10 ou
múltiplos de 10 acções, podendo estes, por iniciativa e a expensas do
titular, ser divididos ou concentrados.

3 � Os títulos deverão ser assinados por dois administradores,
podendo as assinaturas ser de chancela.

4 � As acções serão nominativas.

ARTIGO 7.º

Transmissibilidade das acções

1 � Os accionistas têm direito de preferência na transmissão de
acções, na proporção das acções de que forem titulares.

2 � O accionista obrigado à preferência comunicará por escrito à
sociedade, através do presidente do conselho de administração, o
objecto da alienação, o preço, as condições de pagamento e as demais
condições do negócio.

3 � O presidente do conselho de administração avisará os accio-
nistas, através de carta registada com aviso de recepção, e no prazo
de cinco dias a contar da recepção da comunicação referida no núme-
ro anterior, para os accionistas, no prazo de 30 dias a contar da ex-
pedição da carta, exercerem a preferência.

4 � A transmissão das acções carece, em qualquer circunstância,
quer entre accionistas, quer para terceiros, do consentimento da
assembleia geral.

5 � O consentimento deverá ser prestado no prazo de 25 dias após
o decurso do prazo de 30 dias previsto no n.º 3 do presente artigo.

6 � É livre a transmissão das acções se a sociedade não se pro-
nunciar dentro do prazo referido no número anterior.

7 � No caso de recusar licitamente o consentimento, a sociedade
obriga-se a fazer adquirir as acções por outra pessoa, nas condições de
preço e pagamento para que foi solicitado o consentimento; tratan-
do-se de transmissão a título gratuito, ou provando a sociedade que
naquele negócio houve simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo
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valor real, determinado nos termos previstos no artigo 105.º, n.º 2 do
Código das Sociedades Comerciais.

8 � A sociedade não reconhece as transmissões violadoras do es-
tipulado no presente artigo, para efeito algum, incluindo para efeitos
de exercício de direitos de voto e do direito ao dividendo.

ARTIGO 8.º

Obrigações e títulos negociáveis

A sociedade poderá emitir obrigações ou quaisquer outros títulos
negociáveis, em qualquer das modalidades legalmente admissíveis.

ARTIGO 9.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário que podem não ser accionistas.

ARTIGO 11.º

Reuniões e convocação

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano e,
extraordinariamente, sempre que o conselho de administração ou o
órgão de fiscalização o entendam conveniente ou quando o requere-
rem um ou mais accionistas que possuam o número de acções sufi-
cientes para o efeito, nos termos da lei.

2 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas mediante publicação de anúncios, nos termos da lei ou, sen-
do todas as acções nominativas, por cartas registada enviadas aos
accionistas, expedidas com, pelo menos, 21 dias de antecedência em
relação à data da reunião da assembleia.

ARTIGO 12.º

Participação, direito de voto e representação

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
de voto que tenham acções registadas em seu nome, com a antece-
dência mínima de cinco dias sobre a data da reunião e conservem tal
qualidade até ao encerramento da mesma.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas com direito de voto, independentemente de

serem pessoas singulares ou colectivas, poderão fazer-se representar
por qualquer pessoa, por intermédio de simples carta dirigida ao pre-
sidente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Quorum

1 � Em primeira convocação, a assembleia geral só pode consti-
tuir-se quando estejam presentes ou representados accionistas titulares
de acções representativas de, pelo menos, metade do capital social.

2 � Com excepção dos casos em que a lei exija maiorias qualifica-
das, as deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria sim-
ples dos votos emitidos, não se contando as abstenções.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 14.º

Composição

A administração da sociedade compete a um conselho de adminis-
tração composto por 3, 5, 7, 9 ou 11 membros que podem não ser
accionistas.

ARTIGO 15.º

Poderes de gestão

Compete ao conselho de administração deliberar sobre qualquer
assunto de administração da sociedade, nomeadamente sobre:

a) Escolha do seu presidente;
b) Cooptação de administradores;
c) Pedido de convocação de assembleia gerais;

d) Relatórios e conta anuais;
e) Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis;
f) Prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela sociedade;
g) Abertura ou encerramento de estabelecimentos ou de partes

importantes destes;
h) Extensões ou reduções importantes da actividade da sociedade;
i) Modificações importantes na organização da empresa;
j) Estabelecimento ou cessação de cooperação duradoura e impor-

tante com outras empresas;
k) Mudança de sede e aumentos de capital, nos termos previstos

nos presentes estatutos;
l) Projectos de fusão, de cisão e de transformação da sociedade;
m) Qualquer outro assunto sobre o qual algum administrador re-

queira deliberação do conselho.

ARTIGO 16.º

Delegação

1 � O conselho de administração pode encarregar especialmente
algum ou alguns administradores delegados de se ocuparem de certa
matérias de administração.

2 � O conselho de administração pode igualmente delegar num ou
mais administradores, ou numa comissão executiva formada por um
número ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 17.º

Reuniões e quorum

1 � O conselho de administração fixará as datas ou a periodicidade
das suas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre que
for convocado pelo presidente ou por outros dois administradores.

2 � O conselho de administração não pode deliberar sem que es-
teja presente ou representada a maioria dos seus membros.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante simples carta dirigida ao pre-
sidente.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos admi-
nistradores presentes ou representados, tendo o presidente voto de
qualidade, em caso de empate.

ARTIGO 18.º

Forma de obrigar

A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura da maioria dos administradores;
b) Com a assinatura de um ou mais administradores delegados, no

âmbito da delegação; e
c) Com a assinatura de um ou mais mandatários, nos termos das

respectivas procurações.

CAPÍTULO V
Fiscalização

ARTIGO 19.º

Fiscal único

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que, tal como
o respectivo suplente, deverá ser revisor oficial de contas ou socieda-
de de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VI
Secretário da sociedade

ARTIGO 20.º

Secretário da sociedade

A sociedade terá um secretário, eleito pelo conselho de adminis-
tração, por um período idêntico ao do mandato do conselho, sendo
reelegível, nos termos da lei.

CAPÍTULO VII
Disposições gerais e finais

ARTIGO 21.º

Exercício

O exercício da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 22.º

Lucros

Os lucros líquidos do exercício, após a constituição ou reintegração
da reserva legal, terão o destino que a assembleia geral determinar.
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ARTIGO 23.º

Mandatos dos órgãos sociais

1 � Os membros dos órgãos sociais serão eleitos por períodos de
dois anos, contando-se como completo o ano da designação e sendo
permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � No caso de uma pessoa colectiva ser designada para membro
de um órgão social, deverá nomear uma pessoas singular para exercer
o cargo em nome próprio.

ARTIGO 24.º

Remuneração dos órgãos sociais

O exercício de cargos sociais será ou não remunerados, conforme
for deliberado pela assembleia geral ou por uma comissão de remune-
rações por esta eleita.

ARTIGO 25.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei,
2 � Serão liquidatários os administradores em funções, salvo se a

assembleia geral deliberar em contrário.

ARTIGO 26.º

Foro

Quaisquer litígios que oponham a sociedade aos accionistas ou a
membros dos órgãos sociais serão dirimidos no foro da comarca onde
se situe a sede social.

É o que cumpre certificar.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146993

DATA FAX � COMUNICAÇÕES E SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 421/891025; identificação de pessoa colectiva
n.º 502236086; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 21/
020911; pasta n.º 4869.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
Designação em 27 de Julho de 2001, biénio 2002/2003, de Sérgio
Valdemar Freitas Fernandes de Sousa, Rua do Mestre Guilherme
Camarinho, 130, hab. 5.1, Porto, para gerente.

É o que cumpre certificar.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146992

DATA FAX � COMUNICAÇÕES E SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 421/891025; identificação de pessoa colectiva
n.º 502236086; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 107/020328; pasta n.º 4869.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
Sede: Rua de Gonçalo Sampaio, 271, 1.º, Massarelos, Porto:

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

19 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146991

FLOR DO ORIENTE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 488/911211; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: (of.) 12/020716; pasta n.º 8484.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
Cessação de funções de gerente de Nalinkant Ranchod, por óbito em
1 de Maio de 1996.

É o que cumpre certificar.

12 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146990

EMPRESA DE O COMÉRCIO DO PORTO, S. A:

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 235/650429; identificação de pessoa colectiva n.º 500097046;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 24/020705; pasta
n.º 3941.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
Designação dos administradores para o período da gestão controlada: Gilda
Maria Quintas do Nascimento, divorciada, Travessa da Helena Vieira
da Silva, 15, 3.º Leça da Palmeira, Matosinhos; Casimiro Augusto Lobo
Teixeira, casado, Rua dos Polacos, 94, 3.º, Vila Nova de Gaia e José
Rodrigo Teixeira Bento de Melo, casado, deliberada em 8 de Feverei-
ro de 1999 pela assembleia de credores, homologada por sentença de
17 de Fevereiro de 1999.

É o que cumpre certificar.

17 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146989

CHENI MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2162/940429; identificação de pessoa colectiva n.º 503198161;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 7 e 8/020806; pasta n.º 2162.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
Cessação de funções de gerente de João Paulo Simões Mendes e Ma-
ria Fernandes Simões Mendes, por renúncia em 24 de Junho de 2002.

Alteração do contrato.
Artigos alterados, 1.º, 3.º e 6.º
Sede: Rua de Pinto Bessa, 641, 2.º direito, Porto.
Capital: 25 000,00 €
Sócios e quotas:
1) João Paulo Simões Mendes;
2) Maria Fernanda Simões Mendes, 6250,00 €, cada um; e
3) Manuel Joaquim Mendes, com duas quotas de 6250,00 €.
Gerência: compete ao sócio Manuel Joaquim Mendes, Rua de Pin-

to Bessa, 641, 2.º direito, Porto, designado em 24 de Junho e 2002.
Forma de obrigar: intervenção do referido gerente.

É o que cumpre certificar.

17 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146988

ÂNGELO COIMBRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 578/700107; identificação de pessoa colectiva
n.º 500021287; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 13; números e data das apre-
sentações: 8, 9 e 10/020814; pasta n.º 10 493.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
Cessação de funções de gerente de Germano Campos Teixeira de Lima,
por óbito em 20 de Junho de 2002.

Cessação de funções de gerente de Maria Manuela Vaz Coimbra
Campos Teixeira de Lima, por renúncia em 1 de Julho de 2002.

Designação em 1 de Julho de 2002, de Mafalda Luísa Vaz Coimbra
Teixeira de Lima e Gonçalves e Cláudia Maria Vaz Coimbra Teixeira
de Lima Laroze Rocha, residentes na Avenida de Fernão de Maga-
lhães, 33, Arcozelo, Vila Nova de Gaia, para gerentes.

É o que cumpre certificar.

17 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146987
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BELMIRO & RAMOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4609/940615; identificação de pessoa colectiva n.º 503222429;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 11 e 12/020620; pasta n.º 21 041.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
Cessação de funções de gerente de Belmiro da Rocha Sousa, por re-
núncia em 9 de Novembro de 2001.

Designação em 9 de Novembro de 2001, de Vítor Manuel da Silva
Cavadas, Rua Soares dos Reis, 1274, Mafamude, Vila Nova de Gaia,
para gerente.

É o que cumpre certificar.

17 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Pedro Edgar
Campos Martins. 1000146986

CAMPOS MORAIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9262/350730; identificação de pessoa colectiva n.º 500141703;
inscrição n.º 17 e inscrição n.º 22; números e data das apresen-
tações: 7 e 12/020723.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
Redução de capital e alteração do contrato.

Artigo alterado: 4.º
Capital reduzido a 400 000$.
Sócios e quotas:
1) a própria sociedade, 44 220$, 8845$ e 2000$;
2) Adalberto Oscar Pinto de Campos Moraes, 308 210$; e
3) Alberto Rui Marques Pinto de Campos Moraes, 36 725$.
Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato:
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 157 600 000$, através da transformação em capital de

parte da dívida que Moutinho & Marques, L.da, detinha na própria
sociedade e em reforço da quota da mesma.

Capital: 788 100,67 €.
Sócios e quotas:
1) a própria sociedade, 274,66 €; e
2) Moutinho & Marques, L.da, 787 826,01 €.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

21 de Setembro de 2002. � Pedro Edgar Campos Martins.
1000146985

PORTO � 2.A SECÇÃO

ACALANILINAS � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2939/950215; identificação de pessoa colectiva n.º 503356328;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.os 6 e 7; números
e data da apresentação: 24, 25 e 26/020725; pasta n.º 2939.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os registos de:

Designado gerente em 26 de Dezembro de 2002, o sócio Juliano
Francisco Emílio Silveira Ribeiro, residente na Praça de Teixeira de
Pascoaes, 15, 2.º, esquerdo, Porto; e

Redenominação e alteração do contrato, passanto o artigo3.º a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
125 697,08 euros e está dividido em quatro quotas iguais de
31 424,27 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Jorge
Nuno Souto e Castro Neves e Lopes, Maria Teresa Souto e Castro
Neves e Lopes de Magalhães, Maria Manuel Souto e Castro Neves e
Lopes de Melo Vieira, e Juliano Francisco Emílio Silveira Ribeiro.

Mais certifico que foi efectuado o registo de alteração da sede para
a Rua do Monte do Bonfim, 120, freguesia do Bonfim, Porto.

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

Está conforme.

8 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 1000146976

VILA NOVA DE GAIA

FEPECONTA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 334/010531; identificação de pessoa colectiva n.º 505503085;
número e data da apresentação: PC 94/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147058

DOURUNIDOS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4822/961120; identificação de pessoa colectiva n.º 503766623;
número e data da apresentação: PC 93/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147055

PACIFIC TRADE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 187/870408; identificação de pessoa colectiva n.º 501807063;
número e data da apresentação: PC 92/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147053

INDULATEX � INDÚSTRIA DE ADESIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7359/990119; identificação de pessoa colectiva n.º 503181668;
número e data da apresentação: PC 91/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147050

GAIACÁPSULAS � INDÚSTRIA DE CÁPSULAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5604/970723; identificação de pessoa colectiva n.º 503927112;
número e data da apresentação: PC 90/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147048
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CANELAS & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 23 279/781123; identificação de pessoa colectiva
n.º 500812950; número e data da apresentação: PC 89/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147046

AGLOCOR � SOCIEDADE DE CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 178/870403; número e data da apresentação: PC 88/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147044

PARBUDA�S & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8162/990921; número e data da apresentação: PC 83/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147041

GOFAEX � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44 145/870911; identificação de pessoa colectiva n.º 501872752;
número e data da apresentação: PC 87/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147039

LILIUM � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6232/980205; identificação de pessoa colectiva n.º 504076663;
número e data da apresentação: PC 86/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147037

CALUDER � PASSAMANARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8705/000301; número e data da apresentação: PC 82/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147035

GIMPLANT � GESTÃO, COMÉRCIO IMOBILIÁRIO
E PLANEAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7945/990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504531590;
número e data da apresentação: PC 28/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147108

MARIOP � MÁRIO & PECHIM, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 722/900122; identificação de pessoa colectiva
n.º 502270187; número e data da apresentação: PC 120/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147105

ALÍPIO RIBEIRO DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 18 546/691203; número e data da apresentação: PC 123/
270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147103

PAULO DUARTE NEVES � ELECTRICIDADE E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 609/010713; número e data da apresentação: PC 103/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147101

DIAS RUIVO, CURTUMES E PRODUTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 137/890201; identificação de pessoa colectiva
n.º 502101741; número e data da apresentação: PC 110/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147099

RUI MATOS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 853/890608; identificação de pessoa colectiva
n.º 502171642; número e data da apresentação: PC 104/270602.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147096

IRMÃOS CASSIANO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7029/980921; identificação de pessoa colectiva n.º 504249991;
número e data da apresentação: PC 102/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à
sociedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147094

FERNANDO PEREIRA & TORRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8766/000315; número e data da apresentação: PC 137/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à socieda-
de em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147112

TAVGRÉS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7703/990506; número e data da apresentação: PC 136/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147111

CANEDO TAVARES & TAVARES � PROMOTORES
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7702/990506; número e data da apresentação: PC 135/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147110

DROGARIA DA MADALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 956/200290; identificação de pessoa colectiva
n.º 502293322; número e data da apresentação: PC 134/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147109

PASTELARIA E CONFEITARIA NOVA ELITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1534/930908; identificação de pessoa colectiva n.º 503066818;
número e data da apresentação: PC 133/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147107

A. TAVARES & M. SOUSA � GABINETE
DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8607/000207; identificação de pessoa colectiva n.º 504706802;
número e data da apresentação: PC 138/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147106

VILA JAM � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6523/980416; identificação de pessoa colectiva n.º 504191624;
número e data da apresentação: PC 139/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147104

CONSTROGAIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5564/970709; identificação de pessoa colectiva n.º 503915963;
número e data da apresentação: PC 141/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147102

GAIANASCE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8413/991207; número e data da apresentação: PC 142/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147100

TIPOGRAFIA M. MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7542/990323; identificação de pessoa colectiva n.º 504541870;
número e data da apresentação: PC 147/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147098
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ORGANISPORT � ORGANIZAÇÕES E REPRESENTAÇÕES
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 53 500/910318; identificação de pessoa colectiva
n.º 502566515; número e data da apresentação: PC 144/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147097

J. M. J. P. � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 55 352/000117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504805444; número e data da apresentação: PC 140/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147095

LAVANDARIA PALMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 383/880803; identificação de pessoa colectiva
n.º 502016884; número e data da apresentação: PC 145/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147093

LAMEIRAS, PIGMENTOS E PREPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 295/890309; identificação de pessoa colectiva
n.º 502118822; número e data da apresentação: PC 131/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147091

5 A SECO DOURO � INDÚSTRIA DE LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6667/980527; identificação de pessoa colectiva n.º 502583665;
número e data da apresentação: PC 148/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147089

CLÍNICA DENTÁRIA LONGODENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1092/910805; identificação de pessoa colectiva n.º 502600080;
número e data da apresentação: PC 124/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à soci-
edade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147088

FERNEX � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 247/790925; identificação de pessoa colectiva
n.º 500885206; número e data da apresentação: PC 130/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147085

ENSINO AUTOMOBILÍSTICO MODERNO DE GAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 23 631/790329; identificação de pessoa colectiva
n.º 500856915; número e data da apresentação: PC 128/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147084

SANTOS LOPES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 35 441/810904; identificação de pessoa colectiva
n.º 501198075; número e data da apresentação: PC 126/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147082

F. J. B. � CONSTRUÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9240/000728; identificação de pessoa colectiva n.º 503350796;
número e data da apresentação: PC 122/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147080

MEIRELES & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 305/011120; número e data da apresentação: PC 121/
270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147079

FARTRADE � INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1101/880824; identificação de pessoa colectiva n.º 502025093;
número e data da apresentação: PC 119/270602.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147077

POÇAS � DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1028/910719; identificação de pessoa colectiva n.º 502592605;
número e data da apresentação: PC 116/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147075

COMBVIANA � COMBUSTÍVEIS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9362/000906; número e data da apresentação: PC 113/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147074

SOCIEDADE LIMIANA DE PETRÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9363/000906; número e data da apresentação: PC 112/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147072

G98 � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6370/980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504097733;
número e data da apresentação: PC 109/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147090

2T � TECIDOS E TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2779/941222; identificação de pessoa colectiva n.º 503331716;
número e data da apresentação: PC 69/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147062

VIA 8 � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9418/000920; identificação de pessoa colectiva n.º 505062747;
número e data da apresentação: PC 68/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147061

JUNIVIL � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44 324/871028; identificação de pessoa colectiva
n.º 501189893; número e data da apresentação: PC 66/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147060

SAIMÓVEIS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 38 763/060684; identificação de pessoa colectiva
n.º 501483527; número e data da apresentação: PC 65/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147059

S. SANTOS & C. BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5771/971001; identificação de pessoa colectiva n.º 503974498;
número e data da apresentação: PC 64/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147057

LUÍS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7017/980916; identificação de pessoa colectiva n.º 504236903;
número e data da apresentação: PC 8/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147056

ABEL SALAZAR MOTA, ELÍSIO & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 42 468/860722; identificação de pessoa colectiva
n.º 501690107; número e data da apresentação: PC 9/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147054
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ABEL SALAZAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2101/940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503182516;
número e data da apresentação: PC 10/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147052

ZÉLIN CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4547/960823; identificação de pessoa colectiva n.º 503707392;
número e data da apresentação: PC 7/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147051

JUST-A-SECOND � LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 367/010606; número e data da apresentação: PC 6/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147049

MIGUEL LEITE DA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 302/010523; número e data da apresentação: PC 4/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147047

VASCO & FABÍOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 229/011031; número e data da apresentação: PC 3/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147045

CARLA SOUSA & CRISTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9102/000626; identificação de pessoa colectiva n.º 504818562;
número e data da apresentação: PC 2/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147043

TECNODENTAL � PRÓTESES DENTÁRIAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9244/000728; número e data da apresentação: PC 1/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147042

PERPÉTUA LAMEIRINHAS MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9245/000728; número e data da apresentação: PC 5/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147040

PALHOTA PRAIA BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7590/990405; identificação de pessoa colectiva n.º 504572997;
número e data da apresentação: PC 17/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147038

TRANSPORTES SÉRGIO FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4856/961129; identificação de pessoa colectiva n.º 503775720;
número e data da apresentação: PC 11/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147036

TÁXIS LEITE DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 25 137/800417; identificação de pessoa colectiva
n.º 500965617; número e data da apresentação: PC 12/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147034

TÁXIS AZEVEDO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9762/010108; número e data da apresentação: PC 13/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147032
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TÁXIS CENTRAL DA BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 16 995/670502; identificação de pessoa colectiva
n.º 501070338; número e data da apresentação: PC 14/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147030

ANÍBAL NUCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 8310/991105; número e data da apresentação: PC 16/
270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147028

TÁXIS MARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 10 198/010430; número e data da apresentação: PC 15/
270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147026

GAIAMATER � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2225/940525; identificação de pessoa colectiva n.º 503206105;
número e data da apresentação: PC 31/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147025

M. C. GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 293/920513; identificação de pessoa colectiva n.º 501685766;
número e data da apresentação: PC 29/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147021

LUSOVIDRO � COMÉRCIO E COLOCAÇÃO DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Ma-
trícula n.º 25 275/810409; identificação de pessoa colectiva
n.º 501181830; número e data da apresentação: PC 105/
270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147087

TRANSPORTES AMÉRICO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3233/950525; identificação de pessoa colectiva n.º 503437867;
número e data da apresentação: PC 106/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147086

TRANSPORTES GUEDES & ENCARNAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5543/970630; identificação de pessoa colectiva n.º 503911062;
número e data da apresentação: PC 107/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147083

KIKLOS � COMÉRCIO DE BENS DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 54 334/980911; identificação de pessoa colectiva
n.º 504242938; número e data da apresentação: PC 108/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147081

TRANSPORTES DO ERMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 019/010312; número e data da apresentação: PC 100/
270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147078

EDUARDO CORREIA SILVA � CONSTRUÇÃO
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 610/010713; número e data da apresentação: PC 99/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à so-
ciedade em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147076
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GUILHERME ROCHA � CONSTRUÇÃO E VENDA
DE EDIFÍCIOS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9256/000802; número e data da apresentação: PC 98/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

24 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147073

CONSTRUÇÕES TAVARES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1017/930218; número e data da apresentação: PC 51/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

18 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147071

TAVARES & MENDES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6346/980306; número e data da apresentação: PC 52/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2001, referente à sociedade
em epígrafe.

18 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147070

FUNERÁRIA HORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 615/010716; número e data da apresentação: PC 53/270602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à socie-
dade em epígrafe.

18 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147069

SANTOBRINDE � COMÉRCIO DE BRINDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 6318/980227; identificação de pessoa colectiva n.º 504094580;
número e data da apresentação: PC 56/270602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os docu-
mentos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à
sociedade em epígrafe.

18 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147068

AGOSTINHO GOMES DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 35 474/811014; identificação de pessoa colectiva
n.º 501175407; número e data da apresentação: PC 57/270602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à socie-
dade em epígrafe.

18 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147066

A MINERAL � DISTRIBUIDORA CENTRAL DE ÁGUAS
DE MESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1007/910716; identificação de pessoa colectiva n.º 502589310;
número e data da apresentação: PC 58/270602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à socie-
dade em epígrafe.

18 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147066

MOURA GUEDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 19 413/710914; identificação de pessoa colectiva
n.º 500198420; número e data da apresentação: PC 59/270602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à socie-
dade em epígrafe.

18 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147065

PABERMA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 48 336/900924; identificação de pessoa colectiva
n.º 502418397; número e data da apresentação: PC 146/270602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à socie-
dade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147064

BRUNOMAQ � FUNDIÇÃO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 421/011206; número e data da apresentação: PC 32/270602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à socie-
dade em epígrafe.

25 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147063

PELAVESTE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4097/960313; identificação de pessoa colectiva n.º 503601705;
número e data da apresentação: PC 80/270602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à socie-
dade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147033

ANA AVEIRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 311/011121; identificação de pessoa colectiva
n.º 505874989; número e data da apresentação: PC 79/270602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à socie-
dade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147031
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STAND SANTOS COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7585/990401; identificação de pessoa colectiva n.º 504409395;
número e data da apresentação: PC 78/270602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à socie-
dade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147029

S. COSTA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7584/990401; identificação de pessoa colectiva n.º 504409387;
número e data da apresentação: PC 77/270602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à socie-
dade em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147027

MARGARIDA MACEDO & BAPTISTA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44 926/880407; identificação de pessoa colectiva
n.º 501971912; número e data da apresentação: PC 76/270602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à socieda-
de em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147024

A. TEIXEIRA MORAIS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 761/880202; identificação de pessoa colectiva n.º 501929037;
número e data da apresentação: PC 75/270602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à socieda-
de em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147022

TRAÇO ARTÍSTICO � DESENHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2564; identificação de pessoa colectiva n.º 503293229; núme-
ro e data da apresentação: PC 171/260602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à socieda-
de em epígrafe.

26 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000147020

TRAÇA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 49 758/920326; identificação de pessoa colectiva
n.º 502729350; número e data da apresentação: PC 72/270602.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2001 referente à socieda-
de em epígrafe.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000147019

SANTARÉM
FERREIRA DO ZÊZERE

IRMAR II, ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 242/020320; identificação de pessoa colectiva n.º 505941066;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/020902.

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

Cessação de funções de gerente da sócia Carla Sofia Pombo Antunes
Ribeiro, por renúncia em 1 de Agosto de 2002.

Conferida está conforme.

24 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Assunção Maria da Silva
Dias. 2001484127

OURÉM

VERDADE E VIDA � LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Sede: Rua de Santa Isabel, 16, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1802;
identificação de pessoa colectiva n.º 504791808.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146251

VILARMÓVEL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 219;
identificação de pessoa colectiva n.º 500299331.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146255

SOCOVIMP � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, sem número de polícia, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1771;
identificação de pessoa colectiva n.º 504617834.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146258

ACÁCIO CASTELÃO & GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua da Fonte Sabeira, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2060;
identificação de pessoa colectiva n.º 505566516.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146260

VILACORTES TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Zona Industrial das Lombas, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1779;
identificação de pessoa colectiva n.º 504550950.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146262

FATIMACAR � TRANSPORTES E TURISMO, S. A.

Sede: Avenida de D. José Alves Correia da Silva, 90-92, Fátima,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1937;
identificação de pessoa colectiva n.º 501469192.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146263

MOLAS OURIENSE, L.DA

Sede: Escandarão, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 770;
identificação de pessoa colectiva n.º 502156120.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146265

MOURAGESSOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de São Bartolomeu, Mourã, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2147;
identificação de pessoa colectiva n.º 505765632.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
27 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146267

REIS & FARIA, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 481;
identificação de pessoa colectiva n.º 501369627.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
27 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146268

VIGRULINA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Valinho, 7, Estreito, Casal dos Bernardos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2182;
identificação de pessoa colectiva n.º 505792621.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000146270

AGÊNCIA DE VIAGENS PEREGRINAÇÕES FÁTIMA, L.DA

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 790;
identificação de pessoa colectiva n.º 501806083.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
27 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000146272

SILACO � SILICAS ABRASIVOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 883;
identificação de pessoa colectiva n.º 502469358.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146274

IN YOUR MIND � SISTEMAS INFORMÁTICOS,
INTERNET E MULTIMÉDIA, L.DA

Sede: Rua dos Namorados, Corredoura,
Nossa Senhora das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1938;
identificação de pessoa colectiva n.º 505231620.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146277

VIEIRA & HENRIQUES, L.DA

Sede: Casal dos Crespos, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 356;
identificação de pessoa colectiva n.º 500938261.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146703

TRANSCID � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua das Escolas, Cidral, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1694;
identificação de pessoa colectiva n.º 504487850.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146700

GASPAR J. SOARES, L.DA

Sede: Aljustrel, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 269;
identificação de pessoa colectiva n.º 500694184.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146699

REIS & FERREIRA, L.DA

Sede: Estrada de Minde, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1120;
identificação de pessoa colectiva n.º 503046701.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146680

JOSINA � COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Óbidos, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 673;
identificação de pessoa colectiva n.º 501958223.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146677

AGOSTINHO & FILHOS, L.DA

Sede: Lagoa do Furadouro, Nossa Senhora das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1260;
identificação de pessoa colectiva n.º 503367834.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146675

SOGRANEL � TRANSPORTES A GRANEL, L.DA

Sede: Resouro, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1156;
identificação de pessoa colectiva n.º 502128399.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146672

HABIGOMES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 839;
identificação de pessoa colectiva n.º 502333545.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146665

PRINCIPALCONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua Principal, 14, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2134;
identificação de pessoa colectiva n.º 505746026.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146823
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OUREMÁQUINAS � OLIVEIRA, MARQUES & ALVES, L.DA

Sede: Melroeira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 656;
identificação de pessoa colectiva n.º 501925830.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146822

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES J. FRANCISCO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1106;
identificação de pessoa colectiva n.º 503003581.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146821

AUTO � VULCANIZADORA OURIENSE
DE JOÃO PEREIRA DE FARIA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 41, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 227;
identificação de pessoa colectiva n.º 500320411.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146820

LURITALHOS � LURDES & RIBEIRO, L.DA

Sede: Ventilharia, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 665;
identificação de pessoa colectiva n.º 501951547.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146819

MÓVEIS DIAMANT, L.DA

Sede: Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 821;
identificação de pessoa colectiva n.º 502297450.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146818

DIVERSÕES HOLLYWOOD � COLOCAÇÃO
E EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE JOGOS, L.DA

Sede: Rua Principal, sem número de polícia, Águas Formosas,
Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2165;
identificação de pessoa colectiva n.º 505801027.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146817

MICRONIPOL � MICRONIZAÇÃO E RECICLAGEM
DE POLÍMEROS, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, Zona Industrial da Chã,
Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1835;
identificação de pessoa colectiva n.º 504855840.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146816

OURÉMPRÉDIO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
OURIENSE, L.DA

Sede: Carregal, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 894;
identificação de pessoa colectiva n.º 502480106.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146815

SANORÉM � SOCIEDADE OURIENSE DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Vaz de Faria Almeida,
sem número de polícia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 617;
identificação de pessoa colectiva n.º 501818596.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146814

CONSTRUÇÕES LOURENÇO & SIMÕES, L.DA

Sede: Pederneira, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1051;
identificação de pessoa colectiva n.º 502867019.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146812

ISABEL & LOURENÇO, L.DA

Sede: Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 491;
identificação de pessoa colectiva n.º 501402888.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146811

CARVALHALPEIXE � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Sede: Rua do Estreito, sem número de polícia,
Carvalhal de Cima, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2043;
identificação de pessoa colectiva n.º 505454904.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146809

DORA MARQUES & GRAÇA, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Sandoeira, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2014;
identificação de pessoa colectiva n.º 505303833.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
26 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146807

SOCACIL � SOCIEDADE DE PINTURA E ACABAMENTOS
DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Travessa dos Condes, Lagoa do Furadouro,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1576;
identificação de pessoa colectiva n.º 504111833.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146805

SANDY & LUÍS, CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Gaveto da Rua da Castela com Rua da Olaria, fracção E,
rés-do-chão, loja 5, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1659;
identificação de pessoa colectiva n.º 504280562.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146803

UCA � UNIÃO DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Alves, 104, loja 5,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1033;
identificação de pessoa colectiva n.º 502820640.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146801

LIGARCO � ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Estrada de Fátima, Edifício Fátima, loja 6, Cova da Iria,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1758;
identificação de pessoa colectiva n.º 504346962.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146799

CARBUDAIRE � SOCIEDADE REVENDEDORA
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Bairro, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1354;
identificação de pessoa colectiva n.º 503626147.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146797

FERREIRA & BATISTA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Casal Menino, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 845;
identificação de pessoa colectiva n.º 502355840.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146794

MARTINS OLIVEIRA ISOLAMENTOS INDUSTRIAIS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Principal, Sobral, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1529;
identificação de pessoa colectiva n.º 503995436.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146793

TÁXIS CENTRAL DE BOLEIROS, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 141;
identificação de pessoa colectiva n.º 500512264.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146790

ECOFIPA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Ponte, sem número de polícia, Casal Ribeiro,
Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2164;
identificação de pessoa colectiva n.º 505748568.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146787

SEDNEM � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Costa, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1185;
identificação de pessoa colectiva n.º 503208205.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferido, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146785

M. GRAÇA PARREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Santa Isabel, lote C, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1368;
identificação de pessoa colectiva n.º 503620033.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146782

DESARFIL � DESATERROS E TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Rua da Lomba, Fontaínhas da Serra, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1987;
identificação de pessoa colectiva n.º 505364387.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146771

ANTÓNIO OLIVEIRA DA SILVA, L.DA

Sede: Rua de D. Dinis, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1326;
identificação de pessoa colectiva n.º 503518182.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146769

ACÁCIO & FILHO, L.DA

Sede: Rua da Nossa Senhora das Vitórias, Edifício Triângulo,
loja 4, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2012;
identificação de pessoa colectiva n.º 505436620.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146767

MAGUIAUTO � OFICINA DE REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Sede: Estrada da Batalha, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1103;
identificação de pessoa colectiva n.º 502978716.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
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bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146765

ALBURIMETAL � SOCIEDADE METALÚRGICA
DE ALBURITEL, L.DA

Sede: Morouços, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1568;
identificação de pessoa colectiva n.º 504086855.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146762

MADURQUE � MADEIRAS DE URQUEIRA, L.DA

Sede: Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1650;
identificação de pessoa colectiva n.º 504268147.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146761

MANUEL OLIVEIRA FERREIRA, L.DA

Sede: Charnequinha, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 813;
identificação de pessoa colectiva n.º 502264608.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146757

IRMÃS VIEIRA, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1009;
identificação de pessoa colectiva n.º 502739193.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146755

JOAQUIM DOS REIS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de São José, 5, Cova da Iria, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 548;
identificação de pessoa colectiva n.º 501590331.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146753

J. VIEIRA GONÇALVES, L.DA

Sede: Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 341;
identificação de pessoa colectiva n.º 500871051.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146750

OLIMANJAR RESTAURANTE, L.DA

Sede: Casais de Carcavelos, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1743;
identificação de pessoa colectiva n.º 504377450.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146749

MEIRELES NETO � EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Estrada de Minde, 32 B, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1754;
identificação de pessoa colectiva n.º 504529390.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146747

FAIDECOR � FÁBRICA DE FAIANÇAS DECORATIVAS, L.DA

Sede: Bairro, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 626;
identificação de pessoa colectiva n.º 501840338.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
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bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146745

CONSTRUÇÕES GUILHERGIL, L.DA

Sede: Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 927;
identificação de pessoa colectiva n.º 502544562.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146743

ALAÇO � REVESTIMENTOS METÁLICOS, S. A.

Sede: Casal dos Crespos, Nossa Senhora da Piedade

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 392;
identificação de pessoa colectiva n.º 501116702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
26 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146741

MENDES, REIS & GONÇALVES, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 59; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500511985.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
15 de Abril de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146738

FLEXIMAN � MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 216, 1.º, porta 1,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2099;
identificação de pessoa colectiva n.º 505455072.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146736

FAUSTINO SIMÕES & FILHOS, L.DA

Sede: Cumeada, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1058;
identificação de pessoa colectiva n.º 502898593.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146734

ADELINO GOMES � CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, Várzea do Bispo, Freixianda,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2194;
identificação de pessoa colectiva n.º 505193507.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146731

MADEIRAS FREIXIBERNARDES, L.DA

Sede: Lagoa do Grou, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2156;
identificação de pessoa colectiva n.º 505730189.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146729

MAPEC � MATIAS & PEREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lagoa de Santa Catarina, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 888;
identificação de pessoa colectiva n.º 502475323.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146727

IRMÁRMORES, L.DA

Sede: Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 859;
identificação de pessoa colectiva n.º 502406100.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146725
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ALBERTINO LOPES DOS REIS & FILHOS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 653;
identificação de pessoa colectiva n.º 501927263.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146724

CONSTRUÇÕES ALFREDO SILVA & SERAFIM, L.DA

Sede: Rua Principal, Casal Pinheiro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1823;
identificação de pessoa colectiva n.º 504916599.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146722

JOTIPOX � MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO HOTELEIRO, L.DA

Sede: Mata, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1684;
identificação de pessoa colectiva n.º 504324128.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146720

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DR. JOHANNES WINKEL, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 235, 1.º, sala 8,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1552;
identificação de pessoa colectiva n.º 504043730.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
20 de Abril de 2002.

Conferida está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146719

CAXARITACO � PAVIMENTOS E MADEIRA DE CAXARIAS, L.DA

Sede: Rua dos Bombeiros Voluntários, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1900;
identificação de pessoa colectiva n.º 505073226.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,

bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146716

S. F. P. L. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Melroeira, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2068;
identificação de pessoa colectiva n.º 505438674.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
27 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146714

INVESTOESTE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS DO OESTE, L.DA

Sede: Principal de Fátima, loja 3, rés-do-chão, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1951;
identificação de pessoa colectiva n.º 502451831.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146713

RICARDO REIS � SOCIEDADE DE DESIGN
E PINTURA ARTÍSTICA DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Estrada Principal de Fátima, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1468;
identificação de pessoa colectiva n.º 503841706.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146711

DIRENCAR � OFICINA DE BATECHAPAS E PINTURA, L.DA

Sede: Estrada de Alvega, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1437;
identificação de pessoa colectiva n.º 503752436.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146759
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MOVIPORTAS � FÁBRICA DE MÓVEIS E PORTAS
DE RIO DE COUROS, L.DA

Sede: Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 236;
identificação de pessoa colectiva n.º 500441731.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146756

NOVOREM � MERCEARIAS E MIUDEZAS
DE SOUSA & ALBINO, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 52, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 175;
identificação de pessoa colectiva n.º 500204160.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146752

OURIPEÇAS � COMERCIALIZAÇÃO
DE PEÇAS AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua dos Álamos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 804;
identificação de pessoa colectiva n.º 502238747.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146746

BARBAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada da Moita Redonda, Moita Redonda, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1776;
identificação de pessoa colectiva n.º 504691694.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146742

FATIMED � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Santa Cruz, 2, 1.º, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1769;
identificação de pessoa colectiva n.º 504492950.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,

bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146739

VITÓRIA � SOCIEDADE HOTELEIRA DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Rua de Santa Ana, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1308;
identificação de pessoa colectiva n.º 503490300.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146733

MAQUITAFO � DESATERROS E TERRAPLANAGENS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Velha Escola, Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1731;
identificação de pessoa colectiva n.º 504534653.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146728

FARMÁCIA VERDASCA, L.DA

Sede: Praça da República, 26, rés-do-chão,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1587;
identificação de pessoa colectiva n.º 504131508.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146744

INFORBUILD � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, 441, lote 6, cave A,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2189;
identificação de pessoa colectiva n.º 505873060.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146740
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SIMÕES & HENRIQUES, L.DA

Sede: lote 4, Zona Industrial, Casal dos Frades,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1216;
identificação de pessoa colectiva n.º 503260215.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146886

LOPES SIMÕES & BERNARDINO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Vaz Faria Almeida, 11, 1.º, esquerdo,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1683;
identificação de pessoa colectiva n.º 504394550.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146885

PROCAPA � REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 752;
identificação de pessoa colectiva n.º 502135026.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146884

ESCO 2000 E TAL � ESCOLA DE CONDUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Francisco Sá Carneiro, 60,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2141;
identificação de pessoa colectiva n.º 505756439.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146883

URBINEVES � CONSTRUÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Pederneira, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1811;
identificação de pessoa colectiva n.º 504835521.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146874

URBENGENHOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Engenhos, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1460;
identificação de pessoa colectiva n.º 503816850.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146872

AUTO ELECTRO REIS & SILVA, L.DA

Sede: Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1179;
identificação de pessoa colectiva n.º 503192490.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146869

NUNES ALVES & MARTINS
SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua dos Bombeiros Voluntários, 144, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1489;
identificação de pessoa colectiva n.º 503895350.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146867

PERFICENTRO � PERFILAGEM DO CENTRO, L.DA

Sede: Zona Industrial do Casal dos Crespos, lote 14,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1243;
identificação de pessoa colectiva n.º 503349232.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146865
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HELENO & SOUSA, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 195;
identificação de pessoa colectiva n.º 500175233.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146857

SOCORÉM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
OUREENSE, L.DA

Sede: Casal Castanheiro, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 588;
identificação de pessoa colectiva n.º 501697896.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146854

LOPES & CRUZ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Lagarinho, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 765;
identificação de pessoa colectiva n.º 502149620.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146850

MATERIAIS OURIENSE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Lagarinho, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 763;
identificação de pessoa colectiva n.º 502146230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146847

A TRANSPORTADORA CENTRAL DE SEIÇA, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 148;
identificação de pessoa colectiva n.º 500538310.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,

bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146845

ARMÉNIO ALMEIDA VERDASCA & IRMÃO, L.DA

Sede: Alqueidão, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1150;
identificação de pessoa colectiva n.º 503115673.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146842

SOL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AMARO, L.DA

Sede: Casal Castanheiro, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 756;
identificação de pessoa colectiva n.º 502140240.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146839

TRANSPORTES MANUEL VIEIRA, L.DA

Sede: Rua dos Moinhos, 23, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1736;
identificação de pessoa colectiva n.º 504534009.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146836

AUTO RÁPIDA IDEAL DE MONTEMURO, L.DA

Sede: Vale, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1087;
identificação de pessoa colectiva n.º 500318808.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146833

MARTO & SAMPAIO, L.DA

Sede: Rua de São José, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 533;
identificação de pessoa colectiva n.º 501505512.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146831

SANTOS, MARTO, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 294;
identificação de pessoa colectiva n.º 500741530.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146829

MARTO HOTEL � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Sede: Estrada do Moimento, Moimento, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2148;
identificação de pessoa colectiva n.º 505366070.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146827

PROMAZINHEIRA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada da Fazarga, Moita Redondo, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1160;
identificação de pessoa colectiva n.º 503150720.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146824

VIMIC BAR � SIMILARES HOTELEIROS, L.DA

Sede: Rua de São João de Deus, lote 4, 17, 1.º, esquerdo,
Lombo de Égua, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2183;
identificação de pessoa colectiva n.º 505138484.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146710

MANUEL RODRIGUES PEREIRA, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 349, Lagoa do Furadouro,
N. S. das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2166;
identificação de pessoa colectiva n.º 505751003.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146707

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES IOMBILIÁRIA
FRANCOSAN, L.DA

Sede: Avenida Principal, 272, Barroco, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1681;
identificação de pessoa colectiva n.º 504375016.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
26 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146705

CENTRO DE NEGÓCIOS DE OURÉM, L.DA

Sede: edifício Municipal de Feiras e Mercados, N. S. da Piedade,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1646;
identificação de pessoa colectiva n.º 504241974.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146702

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO LAGARINHO, L.DA

Sede: Lagarinho, N. S. da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1512;
identificação de pessoa colectiva n.º 503944947.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146697

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL FIGUEIRINHAS, L.DA

Sede: Figueirinhas, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 811;
identificação de pessoa colectiva n.º 502261196.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
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bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146694

J. RODRIGUES & MENDES, L.DA

Sede: Poças, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 597;
identificação de pessoa colectiva n.º 501734651.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146691

VILARPLACA � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE MATÉRIAS PARA MÓVEIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, N. S. das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 536;
identificação de pessoa colectiva n.º 501521580.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146688

LAR DE APOIO A IDOSOS S. JOÃO VILARENSE, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, N. S. das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1074;
identificação de pessoa colectiva n.º 503918900.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146686

TRANSPORTES F. ALMEIDA, L.DA

Sede: Estrada Principal, sem número, Sandoeira, Rio de Couros,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1969;
identificação de pessoa colectiva n.º 505340143.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146684

BASTOS & LOPES � COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua do Estreito, sem número, Carvalhal de Cima,
Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1929;
identificação de pessoa colectiva n.º 505205998.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146679

PAZOVIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Moinho, sem número, Castelejo, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2077;
identificação de pessoa colectiva n.º 505522438.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146673

TRANSORIENSE � TRANSPORTES DE CARGA, L.DA

Sede: Mata da Caridade, N. S. da Piedade

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 916;
identificação de pessoa colectiva n.º 502524910.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146696

REIS & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua de Francisco Marto, 98, 100 e 102, Cova da Iria, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 632;
identificação de pessoa colectiva n.º 501849513.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146693

MÓVEIS FLORESTA � COMÉRCIO POR GROSSO
DE MÓVEIS E ARTIGOS DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilar dos Prazeres,
N. S. da Misericórdia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 930;
identificação de pessoa colectiva n.º 502550473.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
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bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146692

METALÚRGICA MODERNA DE CAXARIAS, L.DA

Sede: Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 304;
identificação de pessoa colectiva n.º 500772142.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146690

BATISTA & SILVA, L.DA

Sede: Cercal, Espite

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 118;
identificação de pessoa colectiva n.º 500985855.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146689

LADRIMATA � CONSTRUÇÃO E ASSENTAMENTO
DE LADRILHOS, L.DA

Sede: Estrada da Portela, 8, Mata, Urqueira

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2027;
identificação de pessoa colectiva n.º 505438712.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146687

ENJOCONSTROI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, sem número, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2034;
identificação de pessoa colectiva n.º 505502208.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146685

PADEIRO & SOUSA, L.DA

Sede: Rua de Além do Rio, 7, Mata, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2026;
identificação de pessoa colectiva n.º 505438739.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146683

LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA REMIDENTE, L.DA

Sede: Rua de Francisco Marto, 125, 1.º, esquerdo, Cova da Iria

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2279;
identificação de pessoa colectiva n.º 501559345.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146678

D. E. T. I. � DEPÓSITO EUROPEU TRANSACÇÕES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Carvoeira, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1047;
identificação de pessoa colectiva n.º 502864338.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146676

MEGAMÓVEIS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, N. S. das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1162;
identificação de pessoa colectiva n.º 503150703.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146674

MAJOR, SANTOS & FILHOS, L.DA

Sede: Vale do Freixo, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1342;
identificação de pessoa colectiva n.º 503538442.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146670
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TÁXIS TOMARÉIS, L.DA

Sede: Tomaréis, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1918;
identificação de pessoa colectiva n.º 505102102.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146668

TARÓ � FERRAGENS, FERRAMENTAS E UTILIDADES, L.DA

Sede: Urbanização do Ribeirinho, 7, cave A,
Rua do Dr. Joaquim Francisco Alves, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1294;
identificação de pessoa colectiva n.º 503450677.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146666

JOSÉ LUÍS & GONÇALVES, L.DA

Sede: Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 427;
identificação de pessoa colectiva n.º 501242821.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Lurdes
P. Oliveira Rodrigues. 1000146662

FERNANDO & FERNANDO, L.DA

Sede: Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 477;
identificação de pessoa colectiva n.º 501361383.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146659

M. J. SOARES & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, N. S. das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 837;
identificação de pessoa colectiva n.º 502327430.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,

bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146656

JOÃO LUÍS & LUÍS, L.DA

Sede: Urbanização do Ribeirinho, 7, cave A,
N. S. da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1492;
identificação de pessoa colectiva n.º 503903469.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146652

SEGURFÁTIMA � SEGUROS DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Avenida do Beato Nuno, 22, Cova da Iria, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1290;
identificação de pessoa colectiva n.º 503450685.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146648

DAVIBEL � COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS
RELIGIOSOS, REGIONAISE ENXOVAIS, L.DA

Sede: Aljustrel, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 567;
identificação de pessoa colectiva n.º 501604510

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146646

JOVIGOL � SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OURÉM, L.DA

Sede: Rua de Carvalho Araújo, 36 a 44, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 180;
identificação de pessoa colectiva n.º 500160457.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146644
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VIRGÍLIO PEREIRA & LOPES, L.DA

Sede: Outeiro das Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 654;
identificação de pessoa colectiva n.º 501925708.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146642

PEDRA VERMELHA � TRANSFORMAÇÃO E POLIMENTO
DE MÁRMORES, L.DA

Sede: Freiria, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 576;
identificação de pessoa colectiva n.º 501659242.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146639

SUPERNOVE OURÉM � SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Quinta da Sapateira, N. S. da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1036;
identificação de pessoa colectiva n.º 502827378.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146637

DAVIDE & LOPES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Amoreira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1949;
identificação de pessoa colectiva n.º 505307057.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146635

REPARPONTES � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Charneca, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2028;
identificação de pessoa colectiva n.º 505417715.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,

bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146661

REPARADORA DIESELTURBO OURIENSE, L.DA

Sede: Regato, N. S. das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 684;
identificação de pessoa colectiva n.º 501980318.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146654

CANALFÁTIMA � CANALIZAÇÕES DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Rua do Padre António Martins Pereira, 10, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 885;
identificação de pessoa colectiva n.º 502469633.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146650

HEV � SERIGRAFIA, L.DA

Sede: Cavadinha, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1874;
identificação de pessoa colectiva n.º 505011174.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146737

JOAQUIM & CRISTINA, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Covão, Murtal, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1560;
identificação de pessoa colectiva n.º 504066200.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146735
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CARREIRA, BARROS & SOUSA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Ourém, 214, Abadia, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2107;
identificação de pessoa colectiva n.º 505643677.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146732

CORIFA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Ruge Água, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1520;
identificação de pessoa colectiva n.º 503964867.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146730

MINI-MERCADO CARVALHAL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Principal, Carvalhal, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1995;
identificação de pessoa colectiva n.º 505404346.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146726

EVENTURA � PROJECTOS DE AVENTURA, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2057;
identificação de pessoa colectiva n.º 505555743.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146723

IMOCAXARIAS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua Principal, Pederneira, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2126;
identificação de pessoa colectiva n.º 505746034.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 100046721

MADECA � MADEIRAS DE CAXARIAS, L.DA

Sede: Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 44; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500174598.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146718

MOBILADORA OURIENSE DE REIS & REIS, L.DA

Sede: Rua de Carvalho Araújo, 48, 50, 52 e 54, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 170;
identificação de pessoa colectiva n.º 500511969.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146717

ACRÉSCIMO � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Sede: Rua de Dr. António Justiniano da Luz Preto, 130, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1299;
identificação de pessoa colectiva n.º 503517585.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
20 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146715

CORFAL � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
AUTO DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Rua de Fonte da Caldeireira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1537;
identificação de pessoa colectiva n.º 504026151.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
8 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146712

MADEIVILAR � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Acácio de Paiva, Vilar dos Prazeres,
N. S. das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 679;
identificação de pessoa colectiva n.º 501975373.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
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bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146709

CAMIOURÉM � CAMIONS E MÁQUINAS DE OURÉM, L.DA

Sede: Rua do Dr. Neves Eliseu, 5, rés-do-chão, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1532;
identificação de pessoa colectiva n.º 504005553.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146708

VERDE PINO � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, 29, rés-do-chão, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 354;
identificação de pessoa colectiva n.º 500296820.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
29 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146706

VITOLUR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, Lagoa do Grou, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2125;
identificação de pessoa colectiva n.º 505651297.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146704

ACARES � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E VIATURAS, L.DA

Sede: Sobreiral, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1190;
identificação de pessoa colectiva n.º 503210390.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146701

SERRAÇÃO E CARPINTARIA MECÂNICAS OURIENSE, L.DA

Sede: Rua do 5 de Outubro, 74, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 58; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500245614.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
26 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146698

TRIMA � TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL
DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Pederneira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 687;
identificação de pessoa colectiva n.º 501993215.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
22 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146695

GIESTA � FÁBRICA DE CERAS E VELAS, L.DA

Sede: Giesteira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 683;
identificação de pessoa colectiva n.º 501979786.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146682

INFOREGISTO � SOCIEDADE DE REGISTOS
E SERVIÇOS DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1109;
identificação de pessoa colectiva n.º 503003514.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146663

MARGUI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 759;
identificação de pessoa colectiva n.º 502140070.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146658
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CÉSAR RUFINO � SIMILARES HOTELEIROS, L.DA

Sede: Zambujal, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1410;
identificação de pessoa colectiva n.º 503681164.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146655

TECTOS DO VALE � SOCIEDADE DE ISOLAMENTOS,
REVESTIMENTOS E TECTOS FALSOS, L.DA

Sede: Rua do Vale de Leiria, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1759;
identificação de pessoa colectiva n.º 504683209.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146651

RUVICOL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do 15 de Janeiro, Giesteira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1474;
identificação de pessoa colectiva n.º 503854409.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146858

FERREIRA & PASSINHA, L.DA

Sede: Fontaínhas da Serra, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 432;
identificação de pessoa colectiva n.º 501258580.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146855

CAXARIBRINDE � BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, Chã, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1332;
identificação de pessoa colectiva n.º 503538523.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,

bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 100046852

PEREIRA & GUERRA, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 285;
identificação de pessoa colectiva n.º 500721580.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146848

RETROSARIA AVENIDA, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 235, Centro Comercial
Estrela de Ouro, loja 16, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1473;
identificação de pessoa colectiva n.º 503854433.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146843

TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ OUREANA, L.DA

Sede: Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 65; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500286213.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146840

CANFOL � CONSTRUÇÕES CIVIS DE OURÉM, L.DA

Sede: Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, bloco D, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 584;
identificação de pessoa colectiva n.º 501672320.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146837

CONSTROIOURÉM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E SERRAÇÃO, L.DA

Sede: Chieira, Lavradio, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 964;
identificação de pessoa colectiva n.º 502648252.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146834

ANTÓNIO AQUINO FERREIRA, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Torres, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1632;
identificação de pessoa colectiva n.º 504203088.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146832

MANALVO � COMÉRCIO A RETALHO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Carvoeira, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1452;
identificação de pessoa colectiva n.º 503792208.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000146830

J. VIEIRA & MARTINS, L.DA

Sede: Aljustrel, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 882;
identificação de pessoa colectiva n.º 502469595.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000146828

MANUEL SIMÕES RODRIGUES & IRMÃO, L.DA

Sede: Ruge de Água, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2151;
identificação de pessoa colectiva n.º 505680572.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000146826

SAPATARIA CENTRAL DE PRAZERES & MATIAS, L.DA

Sede: Rua de Francisco Marto, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 789;
identificação de pessoa colectiva n.º 502197173.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina
Ferreira Rodrigues. 1000146825

SANDIREBOQUES, L.DA

Sede: Rua do Cabeço, sem número, Sandoeira, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1978;
identificação de pessoa colectiva n.º 505347016.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146813

TÁXIS DUARTE SIMÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Principal, Casal do Ribeiro, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1971;
identificação de pessoa colectiva n.º 505289997.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146810

OURIVIDRO � VIDREIRA OURIENSE, L.DA

Sede: Lagarinho, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 320;
identificação de pessoa colectiva n.º 500787859.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146808

EXOPRANCHA � COMÉRCIO DE MADEIRAS EXÓTICAS, L.DA

Sede: Escandarão, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1479;
identificação de pessoa colectiva n.º 503232688.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146806
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JOSÉ FONSECA ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Sede: Sandoeira, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 712;
identificação de pessoa colectiva n.º 503033886.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Ferreira
Rodrigues. 1000146804

LUVIFAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Casa Velha, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 658;
identificação de pessoa colectiva n.º 501933590.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146800

PEPE JÚLIO & FILHO, L.DA

Sede: Regato, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 146;
identificação de pessoa colectiva n.º 500511942.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146795

MAVISIL � EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 722;
identificação de pessoa colectiva n.º 502081538.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146792

PALITO � COMÉRCIO DE CEREAIS, L.DA

Sede: Zambujeiro, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1011;
identificação de pessoa colectiva n.º 502738324.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146788

GESC � GABINETE DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Trezentos, 4, 1.º, direito, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1207;
identificação de pessoa colectiva n.º 503245089.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146783

AUTO REPARADORA OLIVEIRA & FONSECA, L.DA

Sede: Bairro Tijomel, 5, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1950;
identificação de pessoa colectiva n.º 505275961.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146780

FRANCISCO DOS SANTOS NEVES, L.DA

Sede: Estrada de Minde, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 886;
identificação de pessoa colectiva n.º 502469617.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146798

EUROPACENTRO � ARTIGOS RELIGIOSOS E REGIONAIS, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 760;
identificação de pessoa colectiva n.º 502140054.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146796

CENTRO COMERCIAL DE FERRAGENS AQUINOS, L.DA

Sede: Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 74; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500183031.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146791
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J. NEVES, L.DA

Sede: Carvalhal, Seiça

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 728;
identificação de pessoa colectiva n.º 502101318.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146789

DICARSA � REPARAÇÕES E PINTURAS
EM AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Moita Redonda, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 946;
identificação de pessoa colectiva n.º 502606673.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146786

JR � MÓVEIS, L.DA

Sede: Vale Figueira, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1397;
identificação de pessoa colectiva n.º 503666980.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146784

FATIMOB � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Avenida do Beato Nuno, Cova da Iria, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1375;
identificação de pessoa colectiva n.º 503633542.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146781

POLYCHAPA � PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua Principal, 63, Resouro, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2062;
identificação de pessoa colectiva n.º 505547430.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,

bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146779

FATIMOTRIZ � ELETROMECÂNICA, L.DA

Sede: Estrada de Minde, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1945;
identificação de pessoa colectiva n.º 505274523.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146778

URBIDOZE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Engenhos, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1726;
identificação de pessoa colectiva n.º 504534629.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146777

TÁXIS MARTO, L.DA

Sede: Rua Principal, sem número, Moimento, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1455;
identificação de pessoa colectiva n.º 503803065.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146776

CONSTRUÇÕES CLEMENTE, L.DA

Sede: Rua dos Três Pastores, Aljustrel, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1490;
identificação de pessoa colectiva n.º 503895385.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146775

SOLDANOVA � SOCIEDADE CONSTRUÇÕES
METALÚRGICAS, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Olival

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1822;
identificação de pessoa colectiva n.º 504735748.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146774

JORGE MANUEL GAMEIRO ALVES, L.DA

Sede: Ladeira do Fárrio, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2129;
identificação de pessoa colectiva n.º 505707217.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146773

OLIVEIRA & VIEIRA � REPARAÇÕES AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua da Capela, sem número, Escandarão, Atouguia,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1796;
identificação de pessoa colectiva n.º 504808478.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146772

CONSTRUÇÕES METÁLICAS � RUIABEL, L.DA

Sede: Rua da Escola, 7, Resouro, Urqueira

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1756;
identificação de pessoa colectiva n.º 504572156.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146770

PADARIA PASTELARIA VENEZA, L.DA

Sede: Lombo de Égua, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1077;
identificação de pessoa colectiva n.º 502918926.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146768

OBERGAMA � IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Sede: Boleiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1230;
identificação de pessoa colectiva n.º 503290793.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146766

FATIMASHOP � COMÉRCIO DE ARTE SACRA, L.DA

Sede: Bairro, Nossa Senhora da Conceição, lote 27, Fátima,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1757;
identificação de pessoa colectiva n.º 504602721.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146764

MENINA PAPOILA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE FLORES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de D. José Alves Correia da Silva, Cova da Iria

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1547;
identificação de pessoa colectiva n.º 504041584.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146763

TERRARITO � TERRAPLANAGENS, L.DA

Sede: Mata da Caridade, Nossa Senhora da Piedade

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2025;
identificação de pessoa colectiva n.º 505432412.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
27 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146760

AUTO PEDERNEIRA, L.DA

Sede: Rua Principal, Pederneira, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 808;
identificação de pessoa colectiva n.º 502260130.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
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bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146758

SOUDIAS � CARPINTARIA E SERRALHARIA
SOUSA & DIAS, L.DA

Sede: Resouro, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 992;
identificação de pessoa colectiva n.º 502687819.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146754

JOSÉ ROQUE & FILHOS, L.DA

Sede: Favacal, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 601;
identificação de pessoa colectiva n.º 501747664.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146751

PRECIOSA & FILHOS, L.DA

Sede: Moita Redonda, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 666;
identificação de pessoa colectiva n.º 501951520.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146748

TRANSPORTES VAL GRANDE, L.DA

Sede: Mata do Fárrio, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1990;
identificação de pessoa colectiva n.º 504254537.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146641

MAIAMÁRMORES � SOCIEDADE TRANSFORMAÇÃO
MÁRMORES, L.DA

Sede: Falgar, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1347;
identificação de pessoa colectiva n.º 503554162.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146640

NEVES, PRAZERES & REIS, L.DA

Sede: Rua dos Casenhos, Moita Redonda, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1782;
identificação de pessoa colectiva n.º 504746570.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146634

FACOMÓVEL � FÁBRICA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 504;
identificação de pessoa colectiva n.º 501452141.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146632

VIEIRAS & DIAS, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 488;
identificação de pessoa colectiva n.º 501394672.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146631

OURÉMHUMOS, L.DA

Sede: Óbidos, Olival

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 786;
identificação de pessoa colectiva n.º 502185775.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146629
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MARBRECHE � MÁRMORES E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Valinho de Fátima, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 275;
identificação de pessoa colectiva n.º 500706522.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146627

SANTA INÊS � ARTIGOS RELIGIOSOS, L.DA

Sede: Rua de Francisco Marto, 116, Cova da Iria, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1002;
identificação de pessoa colectiva n.º 502729066.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146626

AUTO REPARADORA GIL & SIMÕES, L.DA

Sede: Rua do 9 de Junho, 47, Carvoeira, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1839;
identificação de pessoa colectiva n.º 504842064.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146623

VALENTE ROSA, L.DA

Sede: Rua da Ladeira da Zulmira, sem número,
Aldeia de Santa Teresa, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2031;
identificação de pessoa colectiva n.º 505454912.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146622

PONTIESTUQUE � SOCIEDADE DE ESTUQUES, L.DA

Sede: Rua do 3 de Janeiro, Ponte Grande, Matas

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2168;
identificação de pessoa colectiva n.º 505814730.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,

bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146619

FERRAZ & CORREIA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, 25, Salgueira de Baixo,
Casal dos Bernardos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2087;
identificação de pessoa colectiva n.º 505604540.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou.

Conferida, está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146617

CAIXARIAUTO � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Caxarias Norte, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 487;
identificação de pessoa colectiva n.º 501412964.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146616

TRANSFÁTIMA � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS DE FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 528;
identificação de pessoa colectiva n.º 501477322.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

2 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146614

SECISOL � SOCIEDADE DE CLIMATIZAÇÃO
E ISOLAMENTOS, L.DA

Sede: Sobral, Nossa Senhora das Misericórdias

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 948;
identificação de pessoa colectiva n.º 502607491.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
23 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146279

FOZORÉM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DE OURÉM, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 75, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 834;
identificação de pessoa colectiva n.º 502316659.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146288

ALFAMÓVEIS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 820;
identificação de pessoa colectiva n.º 502291184.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
20 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146291

FATITRANSPORTE � TRANSPORTES DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Moita Redonda, Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1411;
identificação de pessoa colectiva n.º 503681156.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
23 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146292

CRISTINA & NATHALIE � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Avenida de D. José Alves Correia da Silva,
edifício Ibérico, loja 2-C, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1862;
identificação de pessoa colectiva n.º 504603973.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146293

TAPEÇARIAS DE FÁTIMA, L.DA

Sede: edifício Primitivo, Avenida do Beato Nuno, 415, loja 1,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1579;
identificação de pessoa colectiva n.º 504111868.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
22 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146294

ELECTROFREIXIANDA � BAZAR DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS, L.DA

Sede: Rua Principal, 7, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1436;
identificação de pessoa colectiva n.º 503750875.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pereira de Oliveira Rodrigues. 1000146295

LIGAMÓVEL � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Santa Teresa de Ourém, 21, 3.º, C,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1911;
identificação de pessoa colectiva n.º 505152851.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146297

TRANSPORTES DO NINHO, L.DA

Sede: Avenida do Beato Nuno, 36, rés-do-chão, Cova da Iria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1622;
identificação de pessoa colectiva n.º 504190180.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146299

PASTELARIA PLANALTO DO SOL, L.DA

Sede: Rua do Centro de Estudos de Fátima, Moita Redonda,
Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1902;
identificação de pessoa colectiva n.º 505053128.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146303

MÓVEIS FETEIRA � MÓVEIS E CARPINTARIA, L.DA

Sede: Feteira, Atouguia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2177;
identificação de pessoa colectiva n.º 505790963.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000146306

RIO MAIOR

NEOPANPOR � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Sede: Zona Industrial de Rio Maior, lote 154, na cidade,
freguesia e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 846/
960223; identificação de pessoa colectiva n.º 503585220; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 2/20020926.

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

Nomeação do administrador delegado.
Administrador delegado: António Lopes da Cunha Belo.
Data da deliberação: 3 de Agosto de 2002.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001408927

ALDEIA FISCAL � ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS,
CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1005/
981231; identificação de pessoa colectiva n.º 504567489.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2001, da sociedade em epígrafe.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001408935

TORRES NOVAS

FRANCO � COMÉRCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 1917/
20020424; identificação de pessoa colectiva n.º 501100290; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020424.

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

Mudança de sede para a Rua de Nossa Senhora de Fátima, 6, Vales
de Cima, freguesia de Assentiz, concelho de Torres Novas.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2001291981

LOBATO � GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula n.º 987/
891205; identificação de pessoa colectiva n.º 502254602; inscrições
n.os 6 e 7; números e data das apresentações: 6 e 7/20020228.

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

Reforço do capital para € 40 000 e alteração parcial do contrato,
tendo em consequência, os artigos 1.º, 2.º, 5.º, 10.º e 16.º do pacto
social, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma LOBATO � Gestão e
Participações, S. A.

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Avenida dos Bombeiros Voluntários, 8-A,
na cidade e concelho de Torres Novas, freguesia de Salvador.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 40 000 000$, encontrando-se integralmente
realizado e subscrito e é representado por 40 000 acções, do valor
nominal cada uma de 1000$.

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade pertence a um conselho de ad-
ministração, composto por três membros eleitos em assembleia ge-
ral, devendo esta designar quem exercerá as funções de presidente do
conselho de administração.

2 � A sociedade obriga-se legalmente pela assinatura de dois ad-
ministradores, sendo sempre necessária a do presidente do conselho
de administração.

ARTIGO 16.º

São designados para o triénio em curso, que finda em 31 de Março
de 1994, como membros dos órgãos sociais, as seguintes entidades,
que entram imediatamente em funções:

Mesa da assembleia geral: presidente � Maria Gabriela Cardoso
Farinha; secretário � Fernando Marques Major.

Conselho de administração: presidente � engenheiro Jorge Mar-
ques Oliveira; Fernando Nuno Martins da Cunha e Dr. José de Jesus
Gonçalves Mendes.

Conselho fiscal: presidente � BDC � Barroso, da Silva, Dias, Caseirão
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; vogais �
Fernando Jorge Oliveira e Ludovina dos Santos Osório Oliveira.

A redacção actualizada do contrato, encontra-se depositada na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2001291744

FORTELLES � COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 1661/20000828; identificação de pessoa colectiva n.º 505094681;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20020415.

Certifico que foi dissolvida e encerrada a liquidação da sociedade
em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 22 de Março de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 2001291760

SETÚBAL
GRÂNDOLA

FERNANDO ESPADA DOS REIS, L.DA

Sede: Avenida de António Inácio da Cruz, 64 e 65, Grândola

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Grândola. Matrícula n.º 73/
881019; identificação de pessoa colectiva n.º 501100210; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20011213.

Certifico que foi aumentado o capital de 1 000 000$ para
1 002 410$, sendo o aumento de 2410$, por entradas em dinheiro e
redenominado o capital para €  5000, tendo sido alterado o artigo 5.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, é de €  5000, inteiramente realizado em dinheiro
e dividido em duas quotas: uma de €  3000  e outra de €  2000, per-
tencentes, respectivamente, aos sócios Fernando Espada dos Reis e
Carmelinda Maria Peereira Sardinha dos Reis.
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Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cecília Maria Pi-
nheiro Beguino. 3000075570

SEIXAL

GAMEROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4395/
970912; identificação de pessoa colectiva n.º 503951757.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva, os documentos relativos às prestações de contas do ano
de exercício de 1998.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000146996

GAMEROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4395/
970912; identificação de pessoa colectiva n.º 503951757.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva, os documentos relativos às prestações de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000146999

GAMEROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4395/
970912; identificação de pessoa colectiva n.º 503951757.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva, os documentos relativos às prestações de contas do ano
de exercício de 2000.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000147001

LIMRREPE � SOCIEDADE DE LIMPEZAS E REPARAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1630/
881116; identificação de pessoa colectiva n.º 502064811.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva, os documentos relativos às prestações de contas do ano
de exercício de 2000.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000146948

VIALCOM � EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3526/
950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503386995.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva, os documentos relativos às prestações de contas do ano
de exercício de 2000.

Está conforme o original.

9 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000146950

O. L. C. � COMÉRCIO INTERNACIONAL DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4358/
970729; identificação de pessoa colectiva n.º 503860174.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva, os documentos relativos às prestações de contas do ano
de exercício de 1999.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000146953

MENDES & DINIS � COMÉRCIO DE TINTAS
E PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3851/
960219; identificação de pessoa colectiva n.º 503583839.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva, os documentos relativos às prestações de contas do ano
de exercício de 2001.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000146955

SINES

RAMOS & PEREIRA, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Pombal, 116, rés-do-chão, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 171/
820908; identificação de pessoa colectiva n.º 501261648; data da
apresentação: 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 15 de Março de 2002.

26 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000146443

OLGA FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 31, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 698/
20000321; identificação de pessoa colectiva n.º 504935909; data
da apresentação: 20020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como a acta da assembleia geral
que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2002.

26 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000146866
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República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.
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PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• 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

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• 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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