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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO

ÁGUEDA

ROMA ARTÍSTICA � FABRICAÇÃO DE ARTIGOS
DE ORNAMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2932;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/04112002.

Certifico que, entre Ângelo da Conceição de Oliveira, casado, João
António Cardoso Fernandes Lázaro, divorciado, Marisa Cardoso de
Oliveira e Cláudia Cardoso de Oliveira, ambas solteiras, maiores, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Roma Artística � Fabricação de
Artigos de Ornamentação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial do Barrô,
freguesia de Barrô, concelho de Águeda.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de artigos de orna-
mentação e sua comercialização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de quatro quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: duas iguais de 1000 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Ângelo da Conceição de Oliveira e João Antó-
nio Cardoso Fernandes Lázaro, e duas iguais de 1500 euros cada, per-
tencentes uma a cada uma das sócias Marisa Cardoso de Oliveira e
Cláudia Cardoso de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Ângelo
da Conceição de Oliveira e João António Cardoso Fernandes Lá-
zaro.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e

h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que de-
libere o reembolso.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Lur-
des Ferreira do Pomar. 2000460704

ESPINHO

HELIODORO PEREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 257/
760620; identificação de pessoa colectiva n.º 500872333; entrada:
E-116/2001.

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

Está conforme.

7 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 1000164342

MOISÉS MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2259/
021004; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/021004.

Certifico que, por Moisés Joaquim Resende Marques e mulher,
Maria Isabel de Oliveira Nogueira Marques, casados no regime da
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Moisés Marques, L.da, e tem a sua
sede na Rua de António Silva Alves, 771, freguesia de Anta, conce-
lho de Espinho.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
outra forma de representação.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de res-
taurantes.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante igual ao quíntuplo do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exer-
cida por um ou mais gerentes, a nomear em assembleia geral.

§ único. Fica desde já nomeado gerente o sócio Moisés Joaquim
Resende Marques, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos, neles se englobando a compra e
venda de veículos automóveis de e para a sociedade.

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504985

C. F. E. CENTRAL DE FERRAGENS DE ESPINHO

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 228/
780630; identificação de pessoa colectiva n.º 500774048; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 6/021008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 1 000 000$ para 1 002 410$ e redenominado o
mesmo para 5000 euros e foi alterado parcialmente o contrato so-
cial quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de três quotas: pertencendo uma quota ao sócio
José Maria da Silva Ferreira, de 1670 euros; uma quota ao sócio
Agostinho Fernando Ribeiro Martins, de 1665 euros, e uma quota
ao sócio Armando Gabriel da Silva Queiroz, de 1665 euros.

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504993

RUI MIGUEL DUARTE DE CARVALHO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2260/
021009; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/021009.

Certifico que, por Rui Miguel Duarte de Carvalho, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rui Miguel Duarte de Carvalho,
Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Doze, 580, na freguesia
de Espinho, concelho de Espinho.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a venda a retalho de confecções,
adereços de moda, perfumaria e análogos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida, no todo ou em parte, com aquele que a sociedade está
exercendo.

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001505000

RUBILAR � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 843/
920304; identificação de pessoa colectiva n.º 502710390; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/021011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 149 640 euros para 300 000 euros e foi alterado
parcialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 300 000 euros.
2 � O capital social corresponde à soma de quatro quotas, sendo

uma de 135 000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Fernando dos
Santos Tavares, uma de 120 000 euros, do sócio Artur Rodrigues
Pedrosa, outra quota no valor de 22 500 euros, pertencente ao só-
cio José Manuel Gonçalves da Fonseca Pinho, e uma quota no valor
de 22 500 euros, pertencente ao sócio Vítor Joaquim Pereira Tava-
res.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 49 880 euros.

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504152

COMINCA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2264/
021015; identificação de pessoa colectiva n.º 501799969; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/021015.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de COMINCA � Comércio e
Indústria de Calçado, L.da, e tem a sua sede e estabelecimento na
Rua das Fábricas Sul, 125, freguesia de Silvalde, concelho de Espi-
nho, podendo ser transferida para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da
assembleia geral.

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504195
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COMINCA II � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2265/
021015; identificação de pessoa colectiva n.º 503457183; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/021015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deslocada a
sua sede para a Rua das Fábricas Sul, 125, Silvalde, Espinho.

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504209

AUGUSTO ALVES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 652/
890515; identificação de pessoa colectiva n.º 502160012; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 31 e inscrição n.º 37; números e data
das apresentações: 4, 5, 6, 7 e 9/021015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a escritura onde consta a cessação de funções de
gerente de Januário Rodrigues Paiva e Rosa Bandeira de Oliveira Paiva
e foi alterado parcialmente o contrato social quanto aos artigos 3.º
e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 30 000
euros, dividido em três quotas, uma de 18 000 euros, pertencente ao
sócio António Augusto Alves, e duas de 6000 euros cada uma, per-
tencentes uma ao sócio José Manuel Neto Alves e outra ao sócio
Eduardo da Mota Pinto.

4.º

A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, e fica a cargo de todos os sócios,
sendo necessária a intervenção conjunta de dois deles para obrigar a
sociedade.

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504217

LUSACO � INDÚSTRIA DE BORDADOS, SÁ COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1255/
970722; identificação de pessoa colectiva n.º 501329650; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 7 e 8/021017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a escritura onde consta a cessação de funções do
gerente Custódio Marques de Sá Couto e a nomeação do gerente
António Pedro Ferreira de Sá Couto.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504241

QUINTA DA ZABUMBA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1442/
990712; identificação de pessoa colectiva n.º 504779591; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/021018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a escritura onde consta a dissolução e encerra-
mento da liquidação.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504250

MAGNETICOL � COMÉRCIO DE COLCHÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1483/
000117; identificação de pessoa colectiva n.º 504812807; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/021018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a escritura onde consta a dissolução e encerra-
mento da liquidação.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504268

ARPÓLIS � SERVIÇOS AMBIENTAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2266/
021021; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/021021.

Certifico que, pela Associação de Desenvolvimento do Concelho
de Espinho � ADCE, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma ARPÓLIS � Serviços Ambientais,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Golfe, 1877, da freguesia e
concelho de Espinho.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais ou
outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste em serviços ambientais, de limpeza em
espaços públicos e privados, desinfecções e lavagens, recolha de re-
síduos, construção e manutenção de jardins, parques e espaços ver-
des. Produção, restauro e comércio de mobiliário, artesanato, tape-
çarias e artigos regionais. Montagem, instalação e manutenção de
parques infantis e zonas de lazer.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, fica afecta aos não sócios Dr. André Tavares Duarte, Dr. Ma-
nuel Augusto Lopes Lemos, casado, residente na Rua da Constitui-
ção, 981, 3.º, no Porto, e Dr. Fernando Alberto Rocha Oliveira,
casado, residente na Rua Três, 244, 2.º, direito, em Espinho, desde
já nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
em juízo e fora dele, é necessária a assinatura conjunta de dois geren-
tes, sendo sempre obrigatória a do gerente André Tavares Duarte.

§ 2.º É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou docu-
mentos estranhos aos negócios sociais à sociedade, designadamente
letras de favor, avales, fianças e abonações, ou outros actos seme-
lhantes.

5.º

Fica desde já autorizada a única sócia a celebrar quaisquer contra-
tos com a sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução do
objecto da sociedade.

6.º

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

7.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbên-
cia para a gerência de praticar todos os actos da sua competência,
ficando desde já autorizada a proceder aos levantamentos e movi-
mentação de contas bancárias que forem necessários ao giro comer-
cial.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504276
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ASTROLÁBIO ACTIVIDADES EDUCATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2132/
010813; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/021022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a cópia da acta onde consta a nomeação da
gerente Ana Paula Castro Ramos de Matos Viegas Teixeira Pinto.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504284

COMPOSITOS ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1253/
970717; identificação de pessoa colectiva n.º 503933562; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/021021.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a cópia da acta onde consta a cessação de fun-
ções da gerente Maria Antonieta Teixeira Lopes Rios.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504292

JORGE SANTOS & IRMÃO � ESTÚDIOS
FOTOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 982/
940316; identificação de pessoa colectiva n.º 503168114; inscri-
ções n.os 4 e 5; números e data das apresentações: 3 e 4/021029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada na pasta
respectiva a cópia da acta onde consta a designação de secretários: secretá-
rio efectivo � Francisco Oliveira; secretário suplente � Noé Bernardes, e
a dissolução e encerramento da liquidação.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504306

ASSUNÇÃO, SILVA & ASSUNÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2262/
021014; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/021014.

Certifico que, entre Manuel Martins de Assunção, casado com
Cassilda Moreira Soares no regime da comunhão de adquiridos, e Rui
Manuel Moreira de Assunção, solteiro, maior, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Assunção, Silva & Assunção, L.da, com
sede na Rua Vinte e Cinco, 344, freguesia e concelho de Espinho.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
poderá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação so-
cial no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de animais de estimação.
Comércio de produtos alimentares e acessórios para animais de es-
timação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5250
euros e está dividido em três quotas iguais no valor nominal de 1750
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 todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais, poderá ainda a gerência
celebrar contratos de aquisição de viaturas, incluindo a aquisição em
leasing ou aluguer de longa duração.

4 � Aos gerentes fica expressamente proibido o uso da firma em
quaisquer actos ou negócios estranhos à sociedade, nomeadamente
letras, fianças, abonações e outras responsabilidades congéneres, sob
pena de se tornarem pessoalmente responsáveis pelo cumprimento
e perder em favor dos restantes sócios o que lhe pertencer nos lu-
cros sociais apurados no ano em que a infracção for cometida.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504179

RODRIGUES DE SÁ & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2263/
021015; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021015.

Certifico que, entre Delmar Rodrigues de Sá, casado com Fernanda
Gomes de Almeida de Sá no regime da comunhão geral, e Fernando
Rodrigues de Sousa, casado com Aurora de Sousa Couto no regime
da comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rodrigues de Sá & Sousa, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Quartel, 498, freguesia de Silvalde, conce-
lho de Espinho.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária, compra e
venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim e cons-
trução civil e obras públicas.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de 7500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Delmar Rodrigues de Sá e Fernando Rodrigues de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre sócios,
cônjuges e descendentes, mas a outros estranhos à sociedade, depen-
de do consentimento prévio da sociedade, à qual será sempre atri-
buído o direito de preferência em primeiro lugar e em segundo aos
sócios, individualmente considerados.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

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

ARTIGO 9.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade e instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e aluguer de longa duração, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504187

FAUSTINO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2267/
021030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021030.

Certifico que, entre Filipe Manuel Soares Faustino e Paulo Fran-
cisco da Silva Ramos, solteiros, maiores, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Faustino & Ramos, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua Sessenta e Dois, 27, freguesia e con-
celho de Espinho.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante, café,
snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de 2500 eu-
ros, 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 afecta a ambos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504314

JOÃO FERNANDO PINTO FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2186/
021109; identificação de pessoa colectiva n.º 505844800; entrada:
198/2002.

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

Está conforme.

8 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 1000164801

RAZÃO PRÁTICA � CONSULTORIA E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2120/
010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505567253; entrada:
82/2002.

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

Está conforme.

11 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164800
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C. R. O. � CENTRO REABILITAÇÃO ORAL DE ESPINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1481/
000112; identificação de pessoa colectiva n.º 504756648; entrada:
E-244/2002.

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

Está conforme.

13 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164799

FERNANDO OLIVEIRA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1482/
000113; identificação de pessoa colectiva n.º 504819470; entrada:
91/2002.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164798

TRANSNÉTICA � MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2024/
000727; identificação de pessoa colectiva n.º 505082403; entrada:
216/2002.

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

Está conforme.

23 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164797

COMPANHIA DE CABELEIREIROS G. A., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2025/
000728; identificação de pessoa colectiva n.º 505066823; entrada:
E-242/2002.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 1000164796

SOFESTAS � DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
DE FESTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2031/
000829; identificação de pessoa colectiva n.º 505058596; entrada:
124/2002.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164794

LAVANDARIA ESPINHENSE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2037/
000918; identificação de pessoa colectiva n.º 504881493; entrada:
192/2002.

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

Está conforme.

8 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 1000164792

D. RELVAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2140/010907;
identificação de pessoa colectiva n.º 505653206; entrada: 49.

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

Está conforme.

16 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164790

JOAQUIM HENRIQUE FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2158/
011031; identificação de pessoa colectiva n.º 505696860; entrada:
212/2002.

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

Está conforme.

23 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164788

APARDOMAR � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1094/
950920; identificação de pessoa colectiva n.º 503496839; entrada:
E-247/2002.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 1000164786

JOAQUIM SILVA OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2163/
011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505754002; entrada:
E-245/2002.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 1000164784

CAPUCHINHO � CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO
DE ESPINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 980/
940303; identificação de pessoa colectiva n.º 503168130; entrada:
E-248/2002.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 1000164781
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J. BERNARDES & FILHOS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1209/
970207; identificação de pessoa colectiva n.º 503830402; entrada:
E-240/2002.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 1000164774

PEREIRA, ROCHA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1187/
961112; identificação de pessoa colectiva n.º 503762679; entrada:
186/2002.

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

Está conforme.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164772

FERNANDES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1196/
961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503787345; entrada:
233/2002.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164770

SOFIA MARQUES & CATARINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1197/
961226; identificação de pessoa colectiva n.º 503787353; entrada:
155/2002.

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

Está conforme.

15 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164768

TRANSPORTES ANTÓNIO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1202/
970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503171840; entrada:
129/2002.

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

Está conforme.

11 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164766

VENTERMO � VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2005/
000505; identificação de pessoa colectiva n.º 504960313; entrada:
E-140/2002.

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

Está conforme.

15 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164764

M. M. BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1288/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504014234; entrada:
71/2002.

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164762

PINHO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1290/
971113; identificação de pessoa colectiva n.º 504013521; entrada:
70/2002.

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

Está conforme.

10 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164761

IMOBESP � IMOBILIÁRIA DE ESPINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1298/
971217; entrada: 151/2002.

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

Está conforme.

15 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 1000164759

STARMEC � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2034/
000908; identificação de pessoa colectiva n.º 504488708; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
2/021001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a cópia da escritura onde consta a cessação de
funções dos gerentes José Batista da Silva Pereira e Agostinho Car-
los Sá Salgado.

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504926

SIMON � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 506/
861222; identificação de pessoa colectiva n.º 501593713; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 5/021002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a cópia da acta onde consta a emissão de obri-
gações.
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Emissão de 1 000 000 de obrigações ao portador, em títulos de
10, 50, 100, 500 e 1000, no valor nominal de 100 euros cada.

Data da deliberação: 29 de Julho de 2002.

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504934

MARIA JOSÉ & MARGARIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 808/
910718; identificação de pessoa colectiva n.º 502593326; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/021002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a escritura onde consta a sua dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504942

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PREDI-CORVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 173/
770419; identificação de pessoa colectiva n.º 500658978; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/021003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositada
na pasta respectiva a escritura onde consta a sua dissolução e encer-
ramento da liquidação.

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504950

BEJE SUAVE, CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1476/
991125; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/
021004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de 5000 euros para 45 000 euros e foi alterado par-
cialmente o contrato social quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
45 000 euros e corresponde a uma única quota pertencente ao só-
cio.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504969

S. T. SALGUEIRAL, IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 740/
900917; identificação de pessoa colectiva n.º 502413774; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/091002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato social quanto aos artigos 5.º, acrescentando-
-lhe dois parágrafos, 7.º, n.º 2, 15.º, acrescentando-lhe ainda um
parágrafo único, 16.º e 17.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

5.º

§ 1.º A sociedade poderá, obtidas as necessárias autorizações, emitir
obrigações até ao limite previsto na lei, na forma que for determi-
nada em assembleia geral e em todas as espécies permitidas por lei.

§ 2.º Mediante deliberação em assembleia geral, poderão os accio-
nistas ser chamados a realizar prestações acessórias em capital ou
suprimentos na proporção do capital que detêm, gratuitos ou onero-
sos, reembolsáveis, até ao montante de 5000 euros, que se revelem
necessários para a prossecução da actividade da empresa.

7.º

2 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5, 10,
100, 500, 1000 e 10 000 acções.

15.º

O conselho de administração será composto por cinco membros,
sendo um presidente, três vice-presidentes e um vogal, cujos mem-
bros serão eleitos pela assembleia geral, por um período de três anos.

§ único. O conselho de administração reunirá ordinariamente no
último mês do ano civil e, extraordinariamente, sempre que para tal
for convocado pelo presidente, por qualquer dos administradores ou
a pedido do presidente do conselho fiscal ou do fiscal único.

16.º

A sociedade pode emitir quaisquer títulos de dívida legalmente
permitidos, designadamente obrigações em quaisquer modalidades pela
forma e modo legalmente admitidos, desde que tenha a competente
autorização de emissão, e ainda obter financiamentos junto das ins-
tituições de crédito.

17.º

A sociedade obriga-se validamente, em juízo e fora dele, com a
assinatura do presidente ou de um vice-presidente.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504977

GLÓRIA & PAULA REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 1375/
980930; identificação de pessoa colectiva n.º 504245201; entrada:
E-257/2002.

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 2001504390

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LUÍS H. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2169/
011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505832291; en-
trada: 44.

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

Está conforme.

2 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda Mar-
ques Henriques Martins. 2001504063

MEALHADA

PELUANA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua do Dr. Costa Simões, 45, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial de Mealhada. Matrícula n.º 575;
identificação de pessoa colectiva n.º 505079453; data da apresen-
tação: 280602.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme.

26 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Dias Mon-
teiro. 1000167652

OLIVEIRA DO BAIRRO

MAIAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 319/910206; identificação de pessoa colectiva
n.º 502513250.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos, relativo à aprovação das contas do
ano de 2001.

Está conforme.

26 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2000346014

DUCALVO, COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 799/000621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos, relativo à aprovação das contas do
ano de 2001.

Está conforme.

26 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2000346111

OIACONTA � CONTABILIDADE E CONSULTORIA
FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 546/960312; identificação de pessoa colectiva
n.º 503643190.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos, relativo à aprovação das contas do
ano de 2001.

Está conforme.

26 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2000346103

ELENA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 232/890413; identificação de pessoa colectiva
n.º 502141859.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos, relativo à aprovação das contas do
ano de 2001.

Está conforme.

26 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2000346022

TRANSPORTES DO BREJAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 777/000228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos, relativo à aprovação das contas do
ano de 2001.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2000346081

ORSERLUZ DE ORLANDO & SÉRGIO � MONTAGEM
DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 413/930312.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos, relativo à aprovação das contas do
ano de 2001.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2000346090

SISCONTIL � SISTEMAS DE CONTROLE INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 415/930315; identificação de pessoa colectiva
n.º 503001538.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos, relativo à aprovação das contas do
ano de 2001.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2000346073

MTM � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 419/930428; identificação de pessoa colectiva
n.º 501392203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos, relativo à aprovação das contas do
ano de 2001.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2000346065

TANTO FAZ � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 420/930504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal dos documentos, relativo à aprovação das contas do
ano de 2001.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2000346049

H. G. M. � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 563; identificação de pessoa colectiva n.º 503756253; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726287

TELMO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 570; identificação de pessoa colectiva n.º 503755974; data
da entrega: 20020627.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726279

A BOLSEIRA � INDÚSTRIA DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 605; identificação de pessoa colectiva n.º 503878430; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726244

CALILAC � LACAGEM DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 647; identificação de pessoa colectiva n.º 504033689; data
da entrega: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726635

PATACO & PATACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 691; identificação de pessoa colectiva n.º 504250531; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726660

PAULO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 698; identificação de pessoa colectiva n.º 504570978; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726643

ECOFINISH � TÉCNICAS TRATAMENTO
DE SUPERFÍCIES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 699; identificação de pessoa colectiva n.º 504287753; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726651

CAFÉ RESTAURANTE PARIS � OLIVEIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 501; identificação de pessoa colectiva n.º 503481858; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726317

TOFREMÁQUINAS � TORNEARIA E FREZAGEM
DE METAIS PARA MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 532; identificação de pessoa colectiva n.º 503637904; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726309

CONRIO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 534; identificação de pessoa colectiva n.º 503637939; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726295

MÁRIO CARVALHO � CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 586; identificação de pessoa colectiva n.º 503815861; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726260

PETROVAGOS � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 594; identificação de pessoa colectiva n.º 503975583; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726252

VMGÁS � SOCIEDADE INSTALADORA REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 514; identificação de pessoa colectiva n.º 503490873; data
da entrega: 20020626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas
relativos ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726422

METALCERTIMA � INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 83; identificação de pessoa colectiva n.º 500666920; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001727070

PADARIA E PASTELARIA SOBREIRO 91 � PEREIRA
& PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 342; identificação de pessoa colectiva n.º 502612622; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726961

RUI ABRANTES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 407; identificação de pessoa colectiva n.º 502945869; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726970

COLCHETE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 478; identificação de pessoa colectiva n.º 503272604; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726341

MARLETE � MÁRMORES E CANTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 481; identificação de pessoa colectiva n.º 502230231; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726333

CÉSAR & CELSO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 489; identificação de pessoa colectiva n.º 503368105; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001726325

LURDES & EDMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 75; identificação de pessoa colectiva n.º 501287116; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001727062

JORGE GOMES � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 86; identificação de pessoa colectiva n.º 500006881; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001727020

VIDAL FERNANDES � INDÚSTRIAS OLEAGINOSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrí-
cula n.º 154; identificação de pessoa colectiva n.º 501672850; data
da entrega: 20020627.

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assina-
tura ilegível.) 2001727038

OVAR

SSI � SOCIEDADE DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de OvarLoures. Matrícula
n.º 2431/020328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/020328.

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

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SSI � Sociedade de Servi-
ços Industriais, S. A.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 109/IC 1,
Zona Industrial de Ovar, lugar de Pardala, freguesia de São João de
Ovar, concelho de Ovar, Aveiro.

2 � O conselho de administração pode deliberar deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
deliberar a abertura e encerramento de quaisquer sucursais, filiais,
delegações, agências, escritórios ou quaisquer outras formas de re-
presentação, em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços à indús-
tria relacionados com logística, tecnologia, informação, acomoda-
ção, cantina, bem como quaisquer outros serviços conexos a prestar
a sociedades industriais.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá subscrever ou adquirir participações em sociedades, consór-
cios ou agrupamentos de empresas de objecto diferente do seu, bem
como em sociedades de responsabilidade ilimitada, desde que, neste
último caso, detenha a maioria dos votos em assembleia geral.

CAPÍTULO II

Capital social, prestações acessórias, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em bens
do activo social, é de 50 000 euros e está representado por 1000
acções com o valor nominal de 50 euros cada uma.

2 � Nos aumentos de capital em dinheiro, os accionistas go-
zam do direito de preferência na subscrição de novas acções, ex-
cepto se tal direito for reduzido ou suprimido mediante deliberação
da assembleia geral tomada nos termos da lei para um específico
aumento.

3 � As acções serão ao portador ou nominativas, reciprocamen-
te convertíveis, e serão escriturais ou tituladas, sendo neste caso
representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10 000
ou 100 000 acções.

4 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, podendo as assinaturas ser apostas por chancela ou
por quaisquer outros meios mecânicos ou informáticos.

ARTIGO 5.º

1 � Os accionistas ficam obrigados a aportar à sociedade presta-
ções acessórias pecuniárias, gratuitas ou onerosas, até ao montante
máximo de 10 000 000 de euros.

2 � Competirá à sociedade, por via do conselho de administra-
ção, interpelar os accionistas para procederem, total ou parcialmente,
à aportação das prestações acessórias a que estão obrigados nos ter-
mos do número anterior, devendo para o efeito dar-lhes um prazo
não inferior a 30 dias.

3 � As prestações acessórias pecuniárias, gratuitas ou onerosas,
seguirão, quanto à exigibilidade, obrigação de entrega, contabiliza-
ção e reembolso, o regime das prestações suplementares de capital,
salvo deliberação da assembleia geral em contrário.

ARTIGO 6.º

1 � O conselho de administração fica autorizado, após parecer
favorável do fiscal único, a aumentar o capital social em dinheiro,
por uma ou mais vezes, até ao limite de 10 vezes o valor do capital
social inicial.

2 � Na sua deliberação, o conselho de administração fixará os
termos e as condições de cada aumento de capital, bem como a for-
ma e os prazos de subscrição e realização.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto até
ao limite máximo previsto por lei, remíveis ou não, nomeadamente
pelo respectivo valor nominal ou valor superior, consoante o que
for deliberado pela assembleia geral aquando da respectiva emissão.

2 � A remissão terá lugar na data que a assembleia geral assim o
delibere.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir e alienar acções e obrigações próprias
nos termos e limites da lei.

ARTIGO 9.º

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá emitir
qualquer tipo de obrigações para as quais esteja legalmente habili-
tada.

CAPÍTULO III

Deliberações dos accionistas

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com di-
reito a voto, cabendo um voto a cada 100 acções.

2 � Para efeitos de poder participar em assembleia geral, cada
accionista deverá ter as acções com base nas quais se apresenta a
participar na assembleia geral, desde o 2.º dia útil anterior ao da
reunião da assembleia geral:

a) Tratando-se de acções tituladas nominativas, averbadas em seu
nome no livro de registo da sociedade; ou

b) Tratando-se de acções tituladas ao portador não registadas,
depositadas numa instituição bancária; ou ainda

c) Tratando-se de acções escriturais, averbadas em seu nome em
conta de títulos junto de intermediário financeiro autorizado a exer-
cer a custódia de títulos.

3 � Os accionistas titulares de menos de 100 acções apenas po-
derão intervir e participar na assembleia geral caso se agrupem com
vista a atingirem o número mínimo de acções, fazendo-se então
representar por um deles.

4 � Os titulares de obrigações ou de acções preferenciais sem
voto não poderão participar nem estar presentes na assembleia ge-
ral.

ARTIGO 11.º

1 � A representação voluntária de qualquer accionista em as-
sembleia geral poderá ser cometida a qualquer outro accionista ou
a pessoa à qual lei imperativa o permita ou, tratando-se de pessoa
colectiva, a quem o respectivo órgão de representação para o efei-
to nomear.

2 � Os instrumentos de representação voluntária de accionistas
em assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, dirigidos ao
presidente da mesa, até à data marcada para a reunião.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e por
um secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre os accionistas
ou não, por três anos, sendo sempre permitida a reeleição por uma
ou mais vezes.

ARTIGO 13.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
absoluta dos votos apurados em cada reunião, sem prejuízo dos ca-
sos em que a lei exigir maioria qualificada.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três a sete membros eleitos em as-
sembleia geral por períodos de três anos e reelegíveis uma ou mais
vezes.

2 � Na primeira reunião após a sua eleição, o conselho de ad-
ministração designará de entre os seus membros o respectivo pre-
sidente.

3 � A responsabilidade de cada administrador deverá ser caucio-
nada no montante e por alguma das formas permitidas por lei. Esta
caução poderá ser dispensada ou alterada por deliberação da assem-
bleia geral que proceder à eleição.

ARTIGO 15.º

1 � Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão da sociedade, cabendo-lhe deliberar sobre todos os
assuntos e praticar todos os actos legalmente considerados como de
exercício de poderes de gestão.

2 � O conselho de administração poderá delegar parte dos seus
poderes em um ou vários administradores-delegados ou numa comis-
são executiva constituída por um número ímpar de membros.
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ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convoca-
do verbalmente ou por escrito pelo seu presidente ou por dois vo-
gais, quando e onde o interesse social o exigir.

2 � O conselho de administração só pode validamente deliberar
desde que esteja presente ou representada a maioria dos seus mem-
bros, podendo qualquer administrador impedido de comparecer à
reunião votar por correspondência ou fazer-se representar por ou-
tro administrador.

3 � Os votos por correspondência serão exercidos e os poderes
de representação serão conferidos por carta ou qualquer outro meio
de comunicação escrito dirigido ao presidente.

4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria dos votos dos administradores presentes ou representa-
dos e dos que votem por correspondência, tendo o presidente ou
quem o substitua voto de qualidade.

ARTIGO 17.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um só administrador, como tal mandatado

em acta do conselho de administração para a prática de determina-
dos actos ou categoria de actos;

c) Pela assinatura conjunta de um administrador e de um procura-
dor mandatado para a prática de determinados ou categoria de ac-
tos;

d) Pela assinatura de um dos administradores-delegados, dentro dos
limites dos poderes delegados;

e) Pela assinatura de um procurador, nos termos do respectivo
instrumento de procuração.

ARTIGO 18.º

Os administradores serão remunerados pelo modo estabelecido pela
assembleia geral ou por uma comissão de remunerações composta
por três accionistas especialmente eleitos pela assembleia geral.

CAPÍTULO V

Fiscal único

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, ambos revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia
geral por períodos de três anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

ARTIGO 20.º

O fiscal único e respectivo suplente serão remunerados pela for-
ma que a assembleia geral ou a comissão de remunerações determi-
nar, no respeito pela legislação aplicável.

CAPÍTULO VI

Exercício social e distribuição de resultados

ARTIGO 21.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 22.º

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de
deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas impostas por lei,
terão a aplicação que a assembleia geral, por simples maioria, deli-
berar, podendo os mesmos ser, ou não, no todo ou em parte, distri-
buídos pelos accionistas.

2 � No decurso de um exercício poderão ser feitos aos accionis-
tas adiantamentos sobre lucros, nas condições previstas na lei.

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004:
Conselho de administração: presidente � Thomas Geert Verbeek,

casado, residente em Wilgerijs 5, 5561 VC Riethoven, Holanda;
vogais � Javier Ramiro Regueira, casado, residente em Costa Brava,
19, Madrid, Espanha, e Jaime Serralva Vieira de Sá, casado, resi-
dente na Rua do Mercado, 129, Arcozelo, Vila Nova de Gaia;

Fiscal único: efectivo � João Augusto & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede no Edifício Monumental,
Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11,º, em Lisboa, número de identi-

ficação de pessoa colectiva 502883618, representada por João Pau-
lo da Silva Pratas, casado, inscrito na Câmara de Revisores Oficiais
de Contas sob o n.º 965, com domicílio profissional no Edifício
Monumental, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, em Lisboa;
suplente � João Carlos de Almeida Fernandes, casado, inscrito na
Câmara de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 744, com domicí-
lio profissional no Edifício Monumental, Avenida da Praia da Vitó-
ria, 71-A, 11.º, em Lisboa.

Conferida, está conforme o original.

14 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Alexandre Miguel
Rodrigues da Silva. 2001756852

SANTA MARIA DA FEIRA

CONSTRUÇÕES � ÂNGELO SOUSA & SILVA, L.DA

Sede: Rua do Professor Sousa Alves, 366, Canedo,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7630/020307; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 13/020307.

Certifico que, entre Ângelo da Silva e Sousa e mulher, Joana Frei-
tas da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções � Ângelo Sousa & Silva,
L.da, com sede na Rua do Professor Sousa Alves, 366, da freguesia
de Canedo, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e bem assim criar sucursais.

2.º

O objecto social consiste em revestimento de pavimentos e de
paredes, assentamento de cerâmicas, pinturas, estucagem e outras
actividades de acabamentos, construção e reparação de edifícios.

3.º

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

4.º

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

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ 2.º Em ampliação da esfera normal da sua competência, a ge-

rência poderá comprar ou vender veículos automóveis de e para a
sociedade.

§ 3.º É vedado a qualquer gerente obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor ou quaisquer actos e documentos estra-
nhos aos negócios sociais.

5.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares de capital até ao quíntuplo do mon-
tante do capital social, bem como os sócios poderão fazer à socie-
dade os suprimentos de que a mesma carecer, nos termos e condições
a deliberar igualmente em assembleia geral.

6.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos seguintes
casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Quando a cessão de quotas a estranhos for efectuada sem o

consentimento da sociedade;
c) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída

em massa falida ou insolvente.

Conferida, está conforme.

16 de Agosto de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 1000156524
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FERREIRA DA SILVA � SERVIÇOS MÉDICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 45, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 7711/020415; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 13/020415.

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

1.º

A sociedade adopta a firma Ferreira da Silva � Serviços Médicos,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua do 1.º de Maio, 45, da freguesia e
concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais
ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste em prestação de serviços médicos, no-
meadamente na área de radiologia.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor perten-
cente ao único sócio.

4.º

Nos termos do artigo 270.º-E do Código das Sociedades Comer-
ciais, o sócio único exerce as competências das assembleias gerais,
podendo, a todo o tempo, designar um ou mais gerentes, registando
a respectiva nomeação em acta própria, lavrada para o efeito e
assinada por ele.

5.º

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, é desde já designado
gerente o referido sócio, ao qual competirá a representação da socie-
dade em juízo e fora dele.

6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

7.º

De acordo com o disposto no artigo 270.º-F, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais, e respeitadas as formalidades previstas neste
preceito legal, fica desde já o sócio único pessoalmente autorizado a
realizar com a sociedade todos os negócios jurídicos que entenda úteis
ou convenientes à prossecução do objecto social.

Os documentos de que constam os negócios jurídicos celebrados
pelo sócio único e a sociedade devem ser patenteados conjuntamente
com o relatório de gestão e os documentos de prestação de contas.

8.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbência
para a gerência de praticar todos os actos da sua competência, ficando
desde já autorizada a proceder aos levantamentos e movimentação de
contas bancárias que forem necessários ao giro comercial.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, João Soares Fi-
gueiredo. 1000148740

BEJA

FERREIRA DO ALENTEJO

QUIMI-REGAS � COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Rua de Gonçalo Estribeiro, Ferragial da Cruz,
Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Matrí-
cula n.º 180/970908; identificação de pessoa colectiva
n.º 503949388; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
1/20020527.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
e redenominado o capital e foi alterado parcialmente o contrato
social quanto aos artigos 4.º e 6.º

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

Sócios e quotas: José Joaquim do Sacramento Caixeirinho, com uma
quota de 2375 euros; Paulo Valério de Oliveira, com uma quota de 2375
euros, e Francisco Manuel Viana Romão, com uma quota de 250 euros.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das seguintes quotas: duas iguais de 2375 euros cada,
pertencentes a cada um dos sócios José Joaquim do Sacramento
Caixeirinho e Paulo Valério de Oliveira, e a restante de 250 euros,
pertencente ao sócio Francisco Manuel Viana Romão.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante de 25 000 euros.

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria José C. Ameixa
Patrício Jorge. 2001520778

BRAGA

BARCELOS

JOSÉ MANUEL FARIA SÁ � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Aldeia, Paradela, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4475/
20011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505697882; data
da apresentação: 27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
do exercício de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 1000164323

IRMÃS DA SILVA CARVALHO � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Cabanelas, Caixa 204, Macieira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4221/
20010719; identificação de pessoa colectiva n.º 505525658; data
da apresentação: 27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
do exercício de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 1000164324

JADIFEX � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Barreiro, Abade do Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1135/
870615; identificação de pessoa colectiva n.º 501839593; data da
apresentação: 27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
do exercício de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 1000164325
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TÊXTEIS � COSTA & MIRANDA, L.DA

Sede: Cachada, lote 5, Tamel, São Veríssimo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3050/
970722; identificação de pessoa colectiva n.º 503974188; data da
apresentação: 27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
do exercício de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 1000164326

CONFECÇÕES NOGAS, L.DA

Sede: Urbanização de São José, bloco 39, rés-do-chão,
esquerdo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 411/
770419; identificação de pessoa colectiva n.º 500637610; data da
apresentação: 27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
do exercício de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 1000164327

OLIVEIRA, MARTINS & FERNANDES, L.DA

Sede: Mercado Municipal, 7, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 621/
810217; identificação de pessoa colectiva n.º 501132724; data da
apresentação: 27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
do exercício de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 1000164328

LAVANDARIA E TINTURARIA IRIANA, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 206,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 293/
730605; identificação de pessoa colectiva n.º 500372756; data da
apresentação: 27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
do exercício de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 1000164329

ARAÚJO, GOMES & GUEDES, L.DA

Sede: São Brás, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2889/
961029; identificação de pessoa colectiva n.º 503767476; data da
apresentação: 27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
do exercício de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 1000164330

ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GAMIL, L.DA

Sede: Pena, Gamil,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3002/
970508; identificação de pessoa colectiva n.º 503883247; data da
apresentação: 27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
do exercício de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 1000164331

NELRITI CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Outeiro, Macieira,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4032/
20010607; identificação de pessoa colectiva n.º 505495546; data
da apresentação: 27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
do exercício de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 1000164334

FELICIDADE CUNHA � TÊXTEIS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Monte Real, Rio Covo, Santa Eulália,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3455;
identificação de pessoa colectiva n.º 504705199; data da apresen-
tação: 27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano
do exercício de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lur-
des Araújo Simões Lopes de Brito. 1000164336

BRAGA

SIFOCOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua do Raio, 17, Braga (São José de São Lázaro),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6957/
000712; identificação de pessoa colectiva n.º 504845969; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/020528.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo do reforço do capital social em 400 000 euros, em di-
nheiro, subscrito por 400 000 novas acções, e foi alterado o pacto
social, quanto ao n.º 1 do artigo 5.º, o qual ficou com o seguinte
teor:

5.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 500 000 eu-
ros, representado por 500 000 acções do valor nominal de 1 euro
cada uma.

Adverti o outorgante de que o registo deste acto tem de ser re-
querido no prazo de três meses.

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

Está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000164585
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CRAMBAL � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE ACESSÓRIOS MOTORIZADOS DE BRAGA, L.DA

Sede: Parque Industrial de Pitancinhos, pavilhão 7, Palmeiras,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3910/
930316; identificação de pessoa colectiva n.º 502947098; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 13/020527.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um registo de reforço de capital para 12 028 920$, sendo a subscrição
de 11 628 920$, em dinheiro, e redenominado para 60 000 euros.

Capital: 60 000 euros.
Sócios e quotas: Humberto Gomes Fontes, Adolfo Manuel da Costa

Dias e António Gomes Fontes, cada um com uma quota de 15 000
euros e outra em comum de 15 000 euros.

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

Está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000164588

NOVAFRIO � COMÉRCIO DE APARELHOS DE FRIO, L.DA

Sede: Rua de D. Pedro V, 288-C, Braga (São Vítor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2440/
870601; identificação de pessoa colectiva n.º 501835156; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
40/020130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
a mudança de sede para o Loteamento de Cabanas, lote 4-A, sem
número, freguesia de Dume, Braga.

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

Está conforme.

7 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000164591

SETIMEP � SOCIEDADE DE ENGENHARIA NAS TÉCNICAS
DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE PURIFICAÇÃO DE AR, L.DA

Sede: Rua de Óscar Dias Pereira, 86, 2.º, esquerdo, Gualtar,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6648/
991014; identificação de pessoa colectiva n.º 503002780; inscri-
ção n.º 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e datas
das apresentações: 35/011228 e 14/020724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço de capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, sendo
a subscrição de 2410$, em dinheiro, pelo sócio Paul François Poggi,
tendo, em consequência, sido feita a redenominação para 5000 eu-
ros, e alterado o contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual fica com o
seguinte teor:

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Paul François Poggi, com uma quota de 4251,80

euros; Luís Joaquim Monteiro Franco, com uma quota de 498,80
euros, e Henrique Oliveira Gonçalves, com uma quota de 249,40
euros.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000164594

TEVICOM � MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
DENTÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Padre Cruz, 47, Braga (Maximinos),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2166/
851023; identificação de pessoa colectiva n.º 501555471; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 13; números e datas
das apresentações: 5/020122 e 23/020507.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente de Cleusa Gomes de
Campos Silva, por renúncia, em 26 de Outubro de 2001.

Certifico ainda que foi efectuado o reforço do capital social de
15 000 000$ para 30 072 300$, sendo a subscrição no montante de
15 072 300$, em dinheiro, e a redenominação do mesmo para
150 000 euros, tendo, em consequência, sido alterado o pacto so-
cial, quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
149 900 euros, pertencente à sócia Ana Maria Rebelo Gomes, e outra
do valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio João Pedro da
Conceição Silva Loures.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao quíntuplo do capital social.

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

Está conforme.

7 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000164597

DÁLIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Largo de São Francisco, 27, 1.º, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4091/
931118; identificação de pessoa colectiva n.º 503098140; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
9/020523.

Certifico que a sociedade em epígrafe, mudou a sede para o Par-
que Industrial de Adaúfe, lote M-3, Adaúfe, Braga.

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

Está conforme.

15 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000164601

DÁLIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Largo de São Francisco, 27, 1.º, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4091/
931118; identificação de pessoa colectiva n.º 503098140; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 7/020523.

Certifico que a sociedade em epígrafe, reforçou o capital para
1 200 000$, em dinheiro, sendo: 200 000$, pela sócia Maria José
Gonçalves Vieira, e 400 000$ pelo sócio João Gonçalves Vieira, e
foi alterado o pacto social quanto aos artigos 1.º, n.º 1 e 3.º, os quais
ficaram com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DÁLIA � Empreendimentos Imo-
biliários, L.da, e tem a sua sede no Largo de São Francisco, 27, 1.º,
freguesia de Braga (São João do Souto), desta cidade, e durará por
tempo indeterminado a contar da data da sua constituição.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, dividido em três quotas: uma de 600 000$, pertencente
ao sócio João Gonçalves Vieira; uma de 400 000$, pertencente à
sócia Maria José Gonçalves Vieira, e outra de 200 000$, pertencente
ao sócio José Manuel Gonçalves Vieira.

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

Está conforme.

7 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000164609

JAIME RAMOS & LOPES, L.DA

Sede: Rua da Condessa D. Toda, 6, rés-do-chão, Nogueira,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2937/
891006; identificação de pessoa colectiva n.º 502228440; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3, números e data
das apresentações: 13 e 14/020520.

Certifico que cessou funções de gerente Jaime Ramos Junqueira,
por renúncia, em 10 de Abril de 2002.

Certifico ainda que a sociedade em epígrafe, alterou o contrato,
quanto ao corpo do artigo 5.º, o qual passa a ter o seguinte teor:

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, fica
afecta à sócia Lucília Farinha Lopes Ramos, por cuja assinatura se
vincula a sociedade em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000164614

DANIEL COELHO, L.DA

Sede: Largo de São João de Souto, 21 a 24, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1695/
810304; identificação de pessoa colectiva n.º 501116842; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 3/020517.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o capital de
74 819,68 euros para 75 000 euros, sendo o aumento em dinheiro,
e alterou o pacto, quanto aos artigos 2.º e 3.º, ficando com o se-
guinte teor:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de ves-
tuário, calçado, marroquinaria e artigos de viagem, relógios e aces-
sórios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, dividido em quatro quotas iguais de 18 750 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000164618

TOPIMUS � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Praça do Padre Ricardo da Rocha, 11, 1.º, direito, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7185/
001211; identificação de pessoa colectiva n.º 505259435; inscri-

ção n.º 3 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 10 e 11/020509.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumento o capital para
300 000 euros, em dinheiro, subscrevendo 250 000 novas acções,
alterando o contrato, quanto ao artigo 4.º, o qual fica com o seguin-
te teor:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 300 000
euros, sendo representado por 300 000 acções com o valor nominal
de 1 euro cada.

Certifico ainda que foi efectuado o registo da recondução dos
órgãos sociais para o biénio de 2002-2003.

Data da deliberação: 3 de Maio de 2002.

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

Está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000164621

INSÓLITO � BARES, L.DA

Sede: Avenida Central, 47, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4773/
951003; identificação de pessoa colectiva n.º 503501409; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 5 e 7/021014.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo da cessação de funções de gerente de Paulo José Freire de
Vasconcelos Gusmão, por renúncia, em 5 de Março de 2002.

Certifico ainda que foi registado o reforço do capital social de
7481,97 euros para 10 000 euros, sendo a subscrição no montante
de 2518,03 euros, em dinheiro, tendo, em consequência, alterado o
contrato, quanto aos artigos 3.º e n.º 2 do 4.º, os quais passam a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em três quotas: uma 5000 euros, pertencente
ao sócio Manuel Fernandes Dias de Araújo; uma de 2494 euros e
outra de 2506 euros, ambas pertencentes ao sócio Lourenço Gomes
de Oliveira, a primeira como seu bem próprio e a segunda como
bem comum do casal.

2 � Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares ao capital até ao montante igual ao
capital social existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos com a intervenção de dois gerentes.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 2000371701

COMATEL � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Rua de Andrade Corvo, 133-135, Maximinos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4250/
940525; identificação de pessoa colectiva n.º 503207381; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/021021.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de José Carlos da Silva Lopes, por
renúncia, em 1 de Julho de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000546269
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PREDIAL VERDE MINHO, L.DA

Sede: Rua de D. Frei Caetano Brandão, 74, 3.º, esquerdo,
Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3160/
900824; identificação de pessoa colectiva n.º 502403616; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 10/021016.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação de gerente de Ana Maria de Oliveira Rodrigues Gomes,
viúva.

Data da deliberação: 11 de Outubro de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000371884

ATLAS � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
(BRAGA), L.DA

Sede: Praça do Conde de Agralongo, 129-A, Braga
(São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1581/
800314; identificação de pessoa colectiva n.º 500952612; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/021015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 34 915,85 euros para 100 000 euros,
por subscrição de 65 084,15 euros, sendo 50 222,59 euros, em di-
nheiro; 3000 euros, mediante incorporação de reservas legais, e
11 861,56 euros, mediante reservas livres, e a alteração do contrato,
quanto ao artigo 3.º do pacto social, o qual fica com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000 euros, di-
vidido em três quotas, sendo: uma de 99 000 euros, pertencente ao
sócio António da Cunha Rodrigues Guimarães, e duas iguais de 500
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Elsa Maria Fortunato
Viegas e José da Cunha Rodrigues Guimarães.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000371787

ANGELFACE � GABINETE DE ESTÉTICA
E CABELEIREIRO, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 370, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7249/
010111; identificação de pessoa colectiva n.º 505254824; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7249/010111.

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

Data da aprovação das contas: 18 de Setembro de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000546854

FÉLIX & LIMA GOMES, L.DA

Sede: Rua de Luís António Correia, 20, Nogueiró,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6570/
991123; identificação de pessoa colectiva n.º 504716271; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/021011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Hélder Augusto Félix, por renún-
cia, em 2 de Fevereiro de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000371515

PRISNORTE � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Cónego Rafael Álvares Costa, 110, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3058/
900702; identificação de pessoa colectiva n.º 502374292; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 7/021009.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu ao
registo do reforço do capital social de 49 879,79 euros para 250 000
euros, em dinheiro, sendo: 120,21 euros, pelo sócio Luís Ferreira da
Silva, que acresce à quota e 200 000 euros por Pedro Fernandes da
Silva, divorciado, que é admitido como novo, e a alteração do con-
trato, quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º, os quais ficaram
com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PRISNORTE � Construções, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 110,
desta cidade.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade do consenti-
mento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria da construção
civil e a compra e venda de imóveis.

2 � A sociedade poderá participar no capital de quaisquer socie-
dades, inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros,
dividido em duas quotas: uma de 50 000 euros, pertencente ao sócio
Luís Ferreira da Silva, e outra de 200 000 euros, pertencente ao sócio
Pedro Fernandes da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
compete ao sócio Luís Ferreira da Silva, que se mantém na gerência.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis;
b) Tomar de trespasse estabelecimentos comerciais ou de arren-

damento quaisquer imóveis;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a estra-
nhos.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Arrolamento, arresto ou penhora da quota de qualquer sócio;
b) Cessão da quota sem consentimento da sociedade;
c) Venda ou adjudicação judiciais;
d) Morte, interdição ou inabilitação do sócio titular;
e) Insolvência ou falência do sócio titular.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, indicando
sempre a ordem de trabalhos, hora e local da reunião.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000371418
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MOBICOMP � COMPUTAÇÃO MÓVEL, L.DA

Sede: Rua dos Torrados, 7, 1.º, esquerdo, frente, Braga
(São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6881/
000525; identificação de pessoa colectiva n.º 504955284; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 17/020930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 5000 euros para 50 000 euros, por subs-
crição de 45 000 euros, sendo: 25 000 euros, mediante incorpora-
ção de reservas livres e 20 000 euros, em dinheiro, pelos sócios
António Manuel Nestor Ribeiro, Carlos Nuno Alves de Oliveira,
Gastão José Dias Borges Taveira e António Manuel Pacheco Murta
na proporção das suas quotas, e a alteração do contrato, quanto ao
n.º 1 do artigo 1.º e artigo 3.º, os quais ficam com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOBICOMP � Computação Mó-
vel, L.da, e tem a sua sede na Rua do Peão da Meia Laranja, 43,
rés-do-chão, direito, freguesia de Braga (Maximinos), desta cidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, divi-
dido em quatro quotas: uma de 12 530 euros, pertencente ao sócio
António Manuel Nestor Ribeiro, e três iguais de 12 490 euros, per-
tencentes uma a cada um dos restantes sócios.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000557988

RESTAURANTE CASINO DO RIO, L.DA

Sede: Linhares, Este (São Pedro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3313/
901226; identificação de pessoa colectiva n.º 502467711; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 16/020930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração do contrato, quanto aos n.os 1 dos artigos 1.º e 3.º, os quais
ficam com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Restaurante O Gato do Rio, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Linhares, freguesia de Este (São Pedro),
deste concelho.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 euros,
dividido em quatro quotas: duas iguais de 3000 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Gaspar da Costa Oliveira e Maria Olívia
Tinoco Marques, e duas iguais de 2000 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Jorge Marques Oliveira e mulher, Cristina Anto-
nieta Dias Antunes Oliveira, a dele como bem próprio.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000557961

BACAMINHO � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Avenida de São Lourenço, 39, Celeirós,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8032/
011218; identificação de pessoa colectiva n.º 505839245; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 12 e 13/020930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Leonel da Silva Bastos, por re-
núncia, em 6 de Agosto de 2002, e a designação de gerente de Con-
ceição de Fátima Gomes de Azevedo.

Data da deliberação: 6 de Agosto de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000557953

SANTOS BARREIRO � SERVIÇOS
DE RADIODIAGNÓSTICO, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 46, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2833/
890320; identificação de pessoa colectiva n.º 502129845; inscri-
ção n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7;
números e datas das apresentações: 86/011219 e 16/020926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital de 400 000$ para 1 002 410$, por subscrição de
602 410$, em dinheiro, pelos sócios Dulce Aurora de Oliveira Hora
Barreiro, Mário Alberto da Hora Coelho dos Santos Barreiro, Ana
Maria da Hora Santos Barreiro Pereira de Sousa, Ana Maria Santos
Barreiro Pereira de Sousa Perez, Maria José Santos Barreiro Pereira
de Sousa, Maria José da Hora Santos Barreiro Meira Ramos, e Maria
Manuela Feio Antunes Guimarães, a redenominação para 5000 eu-
ros, e a alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro
quotas no valor nominal de 1250 euros cada uma.

Designação de gerente de Mário Alberto da Hora Coelho dos San-
tos Barreiro.

Data da deliberação: 29 de Março de 2002.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000556906

TAVARES & RODRIGUES, L.DA

Sede: Rua de D. Diogo de Sousa, 60, Braga (Sé), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1450/
790104; identificação de pessoa colectiva n.º 500814813; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/020926.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital social de 200 000$ para 750 000$,
sendo a subscrição 550 000$, da seguinte forma: 237 000$, por in-
corporação de reservas de reavaliação, e 313 000$, em dinheiro, em
partes iguais, pelos sócios José Fernandes Tavares e Maria Alice Pinto
Tavares, tendo alterado o contrato, quanto ao artigo 4.º, o qual fica
com o seguinte teor:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
750 000$, dividido em duas quotas de 375 000$, pertencentes a cada
um dos sócios.

O texto completo do contrato, fica arquivado na respectiva pasta.

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000556558

DISPETRO � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS PETROLÍFEROS, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, Avenida do Engenheiro
João Rolo, Braga (Celeirós), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3548/
920129; identificação de pessoa colectiva n.º 502828625; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 22/020924.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social, pela subscrição de 65 000 euros, em di-
nheiro, subscrito pela sócia Santos da Cunha 3 � Gás, L.da, que acres-
ce à sua quota, tendo sido alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º n.º 1 e 7.º,
n.º 1 do pacto social, os quais ficam com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Santos da Cunha 6 � Logística e
Transportes, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial de Celeirós,
Avenida do Engenheiro João Rolo, freguesia de Celeirós, concelho
de Braga.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes, logística e co-
mércio, nomeadamente de produtos petrolíferos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
140 000 euros, dividido em três quotas, sendo: uma de 105 000 eu-
ros, pertencente à sócia Santos da Cunha 3 � Gás, L.da; uma de
34 000 euros, pertencente à sócia SESACLA � Sociedade Gestora
de Participações Sociais, S. A., e uma de 1000 euros, pertencente à
sócia COBÓLEO � Distribuição de Combustíveis e Lubrificantes, L.da

ARTIGO 7.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, será exercida por um
ou mais gerentes a nomear em assembleia geral, entre sócios ou
estranhos à sociedade.

2 � Para obrigar a sociedade em actos e contratos em geral e,
em especial, para comprar e vender veículos automóveis, tomar de
arrendamento ou dar de trespasse qualquer estabelecimento comer-
cial, é necessária a intervenção ou assinatura de dois gerentes.

3 � Para actos de gestão corrente e de mero expediente bastará
a assinatura de um gerente.

Designação de gerente de Ana Maria Beato da Cunha Martins,
casada.

Data da deliberação: 26 de Junho de 2002.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 20001673914

GORKA � CAFÉ BAR, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 118, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6418/
990728; identificação de pessoa colectiva n.º 504316745; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 5 e 6/020919.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de António Manuel Magalhães Ca-
saca, por renúncia, em 3 de Setembro de 2002, e a designação de
gerente de Pedro Albino Gomes de Aguiar.

Data da deliberação: 3 de Setembro de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 20001671610

CACHAPUZ � EQUIPAMENTOS PARA PESAGEM, L.DA

Sede: lugar de Veiga de Seixas, Ferreiros,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 695/
610329; identificação de pessoa colectiva n.º 500156050; aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
21/020917.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pelo aver-
bamento n.º 3 à inscrição n.º 1, foi efectuado o registo de mudança
da sede para o lugar de Ribeiro de Vontigo, sem número, rés-do-
-chão, freguesia de Este (São Mamede), Braga.

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

Está conforme.

7 de Outubro de 2002. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2001675909

SPORTING CLUBE DE BRAGA � FUTEBOL, SAD

Sede: Estádio do 1.º de Maio, Braga (São José
de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5961/
980629; identificação de pessoa colectiva n.º 504205498; inscri-
ção n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e datas
das apresentações: 33/011214 e 2/020731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização
para o triénio de 14 de Novembro de 2001 a 14 de Novembro de
2004:

Conselho de administração: presidente � Fernando da Silva de
Oliveira, casado; vogais � Luís Filipe Inteiro Teixeira, João da Silva
Marques, António da Silva Oliveira e Luís Manuel Viana Machado,
casados.

Fiscal único � Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e J. C. Fa-
ria, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Jo-
aquim Fernando da Cunha Guimarães, revisor oficial de contas n.º 790;
suplente � José Carlo Faria e Matos, revisor oficial de contas
n.º 1034 em representação da mesma sociedade.

Data da deliberação: 14 de Novembro de 2001.

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000164625

TOPIAMÓVEIS � MÓVEIS POR MEDIDA, L.DA

Sede: lugar de São Tomé, Priscos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8191/
020111; identificação de pessoa colectiva n.º 505601842; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/020125.

Certifico que entre Albertino de Sonsa Pinto, casado com Maria
de Lurdes Ferreira da Silva na comunhão de adquiridos, e José Antó-
nio Ferreira da Silva, casado com Maria das Dores Gomes Ferreira
Dias na comunhão de adquiridos, cada um com uma quota de 2500
euros, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TOPIAMÓVEIS � Móveis por
Medida, L.da, e tem a sua sede no lugar de São Tomé, freguesia de
Priscos, concelho de Braga.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade do consenti-
mento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação e comércio de mo-
biliário. Prestação de serviços na área de mobiliário.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação
em juízo e fora dele, competem a ambos os sócios, que desde já fi-
cam nomeados gerentes.
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2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; po-
rém, a cessão a estranhos, depende do consentimento da sociedade,
à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro lugar, ca-
bendo este direito, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos, deverá
comunicar essa pretensão à sociedade e aos outros sócios, através de
carta registada, com aviso de recepção, indicando o nome do adqui-
rente, o preço oferecido e as condições de pagamento.

3 � Se nem a sociedade nem os outros sócios usarem do direito
de preferência, ou se nada for comunicado ao cedente no prazo
máximo de 30 dias a contar da data da expedição da carta, poderá a
sua quota ser cedida, nos termos da comunicação.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital até montante global igual ao dobro do capital social exis-
tente.

ARTIGO 7.º

Por falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissol-
verá, devendo os herdeiros do sócio falecido nomear um de entre si
ou um estranho que a todos represente na sociedade enquanto a quota
se mantiver indivisa, procedendo-se da mesma forma se ela for ad-
judicada em comum.

ARTIGO 8.º

Os balanços serão anuais e encerrados com referência a 31 de
Dezembro, podendo a assembleia geral deliberar, por maioria sim-
ples dos votos correspondentes ao capital social, que os lucros nele
apurados, depois de retirada a percentagem fixada por lei para fundo
de reserva legal, não sejam distribuídos, no todo ou em parte.

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000164628

BENFERANA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Quinta de Cabanas, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7110/
001016; identificação de pessoa colectiva n.º 505112230; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/020125.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital de 5000 euros para 75 000 euros, sendo o aumento
de 70 000 euros, em dinheiro, alterando o contrato, quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual fica com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 75 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma de 56 250 euros, pertencente ao sócio Bento Gomes
Ferreira, e outra de 18 750 euros, pertencente à sócia Ana Abreu da
Silva Ferreira.

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000164631

GRAÇA & MENDES, L.DA

Sede: lugar do Carreiro, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2543/
880107; identificação de pessoa colectiva n.º 501916881; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 25/020110.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital de 1 000 000$ para 20 048 200$, sendo o aumento
de 19 048 200$, em dinheiro, tendo sido feita a redenominação para

100 000 euros, alterando o contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual
fica com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros e corresponde à soma de cinco
quotas: António Graça da Silva Mendes, com uma quota de 60 000
euros; Maria Leocádia Almeida Ribeiro, com uma quota de 14 000
euros; Catarina Alexandra Ribeiro Mendes e André Miguel Ribeiro
Mendes, cada um com uma quota de 10 500 euros, e José Luís Al-
meida Ribeiro, com uma quota de 5000 euros.

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000164635

VÍTOR MARQUES BARBOSA � CARPINTARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Cancela, Semelhe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8463/
020523; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
020523.

Certifico que, por Vítor Marques Barbosa, casado com Glória da
Conceição Ferreira Barbosa na comunhão de adquiridos, com uma
quota de 5000 euros, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Vítor Marques Bar-
bosa � Carpintaria, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de
Cancela, freguesia de Semelhe, concelho de Braga.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar agências, fi-
liais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objectivo a fabricação de obras de carpinta-
ria e parquearia para a construção. Fabricação de outras obras de
madeira não especificadas e fabricação de mobiliário em madeira.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituído por uma única quota, pertencente ao sócio
Vítor Marques Barbosa.

2 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ca-
recer para o desenvolvimento dos seus negócios, nas condições que
forem por aquela aprovada em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, com dispensa de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado pelo sócio único, compete aos
gerentes, sendo desde já nomeado gerente, o sócio Vítor Marques
Barbosa.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente.

3 � São incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de e
para a sociedade de veículos automóveis, bem como celebrar con-
tratos de locação financeira mobiliária e dar ou tomar de arrenda-
mento bens imóveis, bem como rescindir e alterar os respectivos
contratos.

Está conforme.

7 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000164642

AUTO MECÂNICA NICEVA, L.DA

Sede: lugar das Veigas, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2817;
identificação de pessoa colectiva n.º 502116080; data da apresen-
tação: 020527.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2001.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000164644

GRANEXPORTA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE GRANITOS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 524, 2.º, direito, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2356/
870115; identificação de pessoa colectiva n.º 501766731; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 5/020725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um registo de reforço do capital de 15 000 000$ para 15 000 063$,
sendo o aumento de 63$, por incorporação de reservas livres, para
renominalização das quotas, em consequência, redenominado o ca-
pital para 74 820 euros, e alterado o contrato, quanto artigo 3.º, o
qual fica com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 74 820 euros, integralmente realizado em
dinheiro já entrado na caixa social, dele pertencendo duas quotas ao
sócio Artur Mouta Faria, uma no valor de 7432 euros e outra no
valor de 44 892 euros, e outras duas pertencentes ao sócio falecido
Mário Ramos Peixoto de Sousa, uma no valor de 18 705 euros e
outra no valor de 3741 euros.

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

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000164368

TEVICOM � MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
DENTÁRIOS, L.DA

Sede: Centro Comercial Cruz de Pedra, loja 30, Braga
(Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2166/
851023; identificação de pessoa colectiva n.º 501555471; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 8/020813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º, 2.º e 6.º,
os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dental Mix, Materiais e
Equipamentos Dentários, L.da

2 � Tem a sua sede no Centro Comercial Cruz de Pedra, loja 30,
freguesia de Braga (Maximinos), concelho de Braga.

3 � A gerência fica desde já autorizada a transferir a sede social
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, assim como a criar sucursais, filiais ou outras formas
de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de equipamentos e
produtos para gabinetes dentários e laboratórios de próteses.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
ficam a cargo do sócio João Pedro da Conceição Silva Loures, que
desde já fica nomeado gerente.

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

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

Está conforme.

7 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000164382

JOAQUIM VIEIRA GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião, 88, Braga (Cividade), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2545/
871130; identificação de pessoa colectiva n.º 501903836; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/020814.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, o qual passou a ter a
redacção seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Joaquim Vieira Gonçalves, L.da, e
tem a sua sede no lugar do Outeiro, freguesia de Adaúfe, deste con-
celho.

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

Está conforme.

7 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000164385

BALTAZAR FERNANDES & MOREIRA, L.DA

Sede: Rua de Santa Justa, 83, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2278/
860808; identificação de pessoa colectiva n.º 501701516; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/020809.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 1 000 000$ para 15 000 000$, sendo a
subscrição no montante de 14 000 000$, 10 214 593$60, por in-
corporação de reservas livres, e 3 785 406$40, em dinheiro, pelos
sócios na proporção das suas quotas, tendo sido alterados os arti-
gos 4.º e 5.º do contrato, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
15 000 000$, dividido em duas quotas iguais de 7 500 000$, perten-
cendo uma a cada um dos sócios José da Silva Moreira e Baltazar
Lopes Fernandes.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade estão afec-
tas a ambos os sócios, já nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos com a assinatura de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar e vender bens móveis ou imóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais;
c) Subscrever contratos de locação financeira ou de aluguer de longa

duração de veículos ou bens de equipamento.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000164390

BRACARAPROJECTOS � GABINETE DE ENGENHARIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Rua dos Chãos, 76, 3.º, Braga (São João do Souto),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5457/
970516; identificação de pessoa colectiva n.º 503888524; inscri-
ção n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e datas
das apresentações: 12/020219 e 5/020719.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao reforço do capital social de 400 000$ para 1 002 410$, sendo a
subscrição de 602 410$, em dinheiro, pelos sócios na proporção das
suas quotas, redenominou o capital para 5000 euros, e foi alterado
o pacto social, quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com o seguinte
teor:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 4000
euros, pertencente ao sócio Manuel Nuno Campos Lopes, e outra
do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio Pedro Miguel
Feio Soares de Azevedo.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000165157

CAPELA & ALONSO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Avenida de António Feijó, loja 7, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8547/
020603; identificação de pessoa colectiva n.º 505068451; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 5/020603.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social, quanto ao artigo l.º, o qual ficou com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Capela & Alonso � Artes Gráficas,
L.da, com sede na Rua de Luís António Correia, 46, da freguesia de
Nogueiró, do concelho de Braga.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000165156

CELECTO � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Covas de Baixo, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4661/
950609; identificação de pessoa colectiva n.º 502779454; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
8/020531.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
cessação de funções de gerente de José Manuel Teixeira Monteiro,
por renúncia, em 21 de Dezembro de 1996.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000165155

CÁVADOINERTES � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Santa Margarida, 245, 4.º, esquerdo, Braga
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8115/
020308; identificação de pessoa colectiva n.º 505922894; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/020520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente José Manuel Fernandes Alves, por renúncia, em 22 de
Março de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000165154

SARA DA SILVA, L.DA

Sede: Parque Industrial de Sequeira, lugar de Caldas, lote 13-A
e 13-B, Sequeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6438/
990812; identificação de pessoa colectiva n.º 504628372; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 4/020426.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um registo de reforço do capital para 25 000 euros, em dinheiro, e
alterou o contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual ficou com o seguinte
teor:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em quatro quotas: uma de 13 750 euros, per-
tencente ao sócio Rui Valter Veloso Rodrigues, e três iguais de 3750
euros, pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

O texto completo do contrato social, ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000165153

VILAR D�ESTE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: lugar da Misericórdia, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5713/
971230; identificação de pessoa colectiva n.º 504033131; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 23/020326.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um registo de reforço do capital de 1 000 000$ para 1 002 410$,
sendo a subscrição de 2410$, em dinheiro, em consequência, rede-
nominado para 5000 euros, e alterado o contrato, quanto ao artigo
3.º, o qual ficou com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido nas seguintes quotas: uma de 1000 euros, per-
tencente ao sócio António da Silva Antunes; duas de 750 euros cada,
pertencente uma a cada um dos sócios Alberto Pinto Antunes e
António José Pinto Antunes, e quatro de 625 euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos restantes sócios António Campos da Ro-
cha, Joaquim Rodrigues Rocha, Manuel António Rodrigues Rocha e
Pedro Miguel Rodrigues Rocha.

O texto completo do contrato social, ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes Dias. 1000165152

ASSOC, OBRAS PÚBLICAS, ACE

Sede: Avenida da Imaculada Conceição, 756, Braga
(Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4/000504;
identificação de pessoa colectiva n.º 504912313; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 7 e 8/020308.

Certifico que, em relação ao agrupamento em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de cessação de funções de presidente do conselho de
administração, José Gonçalves Teixeira, por renúncia, em 20 de Fe-
vereiro de 2002, e designação do presidente do conselho de admi-
nistração, José da Silva Fernandes, casado, residente no lugar do Rio,
São João da Ponte, Guimarães.

Data da deliberação 20 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes Dias. 1000165151
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NEVES & GARCIA, L.DA

Sede: Rua dos Capelistas, 67 a 73, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1829/
820315; identificação de pessoa colectiva n.º 501248269; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 30/020228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço de capital social de 2 500 000$ para 2 500 020$,
sendo a subscrição de 20$, por incorporação de reservas legais para
renominalização das quotas, redenominado para 12 470,05 euros,
tendo, em consequência, sido alterado o contrato, quanto ao corpo
do artigo 3.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 470,05 euros e é formado por quatro quotas distribuídas do modo
seguinte: Joaquim Garcia da Costa Gomes, com uma quota de 6858,53
euros; Armanda Gonçalves Neves, com uma quota de 2494,01 euros;
Fernando Jorge Neves Garcia, com uma quota de 1870,51 euros, e
Carlos José Neves Garcia Gomes, com uma quota de 1247 euros.

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

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000165150

FARIA & MACEDO, L.DA

Sede: Quinta da Cachada, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1950/
830419; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/020226.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 28 de Janeiro de 2002.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000165140

F3 M � ENGENHARIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Praceta do Parque de Exposições, 18, Braga (São José
de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2472/
870720; identificação de pessoa colectiva n.º 501854371; inscri-
ção n.º 16; número e data da apresentação: 18/020222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 23 000 000$ para 42 101 220$, sendo a subs-
crição de 19 101 220$, em dinheiro, tendo o mesmo sido rede-
nominado para 210 000 euros, e alterado o contrato, quanto ao
artigo 3.º, o qual ficou com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 210 000 euros e corresponde à soma de três
quotas iguais de 70 000 euros, pertencentes aos sócios Pedro Ma-
nuel de Pina Tinoco Fraga, Carlos Manuel Machado de Moura e
António Manuel Oliveira Magalhães, tendo as quotas dos dois pri-
meiros natureza de bem próprio.

O texto completo do contrato, fica arquivado na respectiva pasta.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000165139

ANTÓNIO MENDES & FILHOS, L.DA

Sede: lugar da Lameira, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2584/
880212; identificação de pessoa colectiva n.º 501934600; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/020220.

Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o capital para
10 000 euros, por subscrição de 7506,01 euros, em dinheiro, e alte-
rou contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, os quais ficaram com o
seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 10 000
euros, dividido em três quotas: uma de 6000 euros, pertencente ao
sócio António Maria Alves Mendes, e duas iguais de 2000 euros,
pertencentes uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, ficam afec-
tas à sócia Rosa Maria da Silva Mendes, já nomeada gerente.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos com a intervenção de um gerente.

Sócios: António Maria Alves Mendes, Rosa Maria da Silva Men-
des (bem próprio) e José Carlos da Silva Mendes.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000165138

SATI � ECOTECIDOS DE FILTRAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Azurara da Beira, 190 a 194, rés-do-chão,
Mangualde

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8278/
020215; identificação de pessoa colectiva n.º 502168129; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 8/020215.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou o contrato, quanto
ao n.º 1 do artigo 1.º, o qual ficou com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SATI � Ecotecidos de Filtra-
ção, L.da, e tem a sua sede no Parque Industrial de Celeirós, pavi-
lhão 64, da freguesia de Celeirós, concelho de Braga.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000165137

A. SOUSA & C.A, L.DA

Sede: Avenida Central, 15 e 17, rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 492/
460509; identificação de pessoa colectiva n.º 500304670; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
3/020204.

Certifico que a sociedade em epígrafe, mudou a sede para a Rua de
Carlos Magalhães, 25 e 27, São Martinho de Dume, Braga

Foi feito o depósito do pacto social actualizado.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000165136

SOCICAMPOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS, CAMPOS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 590, 2.º, direito, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2385/
870227; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 7/020201.
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Certifico que a sociedade em epígrafe, mudou a sede para a Ave-
nida da Liberdade, 642, 7.º piso, São Lázaro, Braga

Foi feito o depósito do pacto social actualizado.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000165135

F3 M � ENGENHARIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Praceta do Parque de Exposições, 18, Braga (São José
de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2472/
870720; identificação de pessoa colectiva n.º 501854371; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
11/020104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Ventura de Sousa Correia, por
renúncia, em 14 de Outubro de 2001.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000165134

DECOIBÉRICA � MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Damião de Góis, 6 a 10, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4410/
941109; identificação de pessoa colectiva n.º 503334413; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 13/011226.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou o contrato, quanto
aos artigos 3.º e n.os 1 e 2 do 5.º, os quais ficaram com o seguinte
teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor de
8 000 000$, pertencente ao sócio João Ferreira Fernandes, e outra
no valor de 4 000 000$, pertencente à sócia Maria João Ribeiro
Fernandes.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade fica a cargo da sócia Maria João
Ribeiro Fernandes, que desde já é nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, in-
cluindo a compra e venda de veículos automóveis, é suficiente a
assinatura da gerente.

O texto completo contrato, fica arquivado na respectiva pasta.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000165130

IMOTEMPOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Marmeleiro, 29, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6186/
990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504378767; aver-
bamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 5, 6 e 7/021015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Jorge Manuel Monteiro Leite e
Humberto Carlos Peixoto da Silva, por renúncia, em 5 de Setembro
de 2002. e a alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º e 10.º, os
quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOTEMPOS � Sociedade Imo-
biliária, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua dos Capelistas, 30, freguesia de Braga
(São João do Souto), concelho de Braga.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como serem instaladas, mantidas ou encer-
radas delegações, filiais, estabelecimentos ou qualquer outra forma
de representação social, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo de
ambos os sócios, que desde já são nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Ficam incluídos no poderes de gerência a celebração de con-
tratos de locação financeira ou de aluguer de longa duração, de com-
pra e venda de veículos automóveis ou de aquisição ou cedência de
direito ao trespasse ou arrendamento de estabelecimentos ou outros
locais destinados ao exercício da actividade da sociedade.

4 � A gerência pode constituir mandatários da sociedade, nos
termos do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000371779

VINCO � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua da Armada, pavilhão, 4, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2967/
890921; identificação de pessoa colectiva n.º 502220724; inscri-
ção n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 22/021008.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital social de 5 000 000$ para 25 000
euros, sendo a subscrição no montante de 12 050$, por incorpora-
ção de reservas livres, tendo, em consequência, alterado o contrato,
quanto ao artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de oito quotas, sendo: sete do sócio
Francisco Augusto Tomás Rodrigues, distribuídas da seguinte forma,
3125 euros, quota indivisa pertencente ao extinto casal, outra de
6250 euros e mais cinco de 625 euros cada, sendo estas seis últimas
no estado de divorciado.

O sócio Manuel Reinaldo Mâncio do Costa, com uma quota de
12 500 euros.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 2000546285

PÓVOA DE LANHOSO

CONFECÇÕES FÁTIMA & LURDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 458/991227; identificação de pessoa colectiva
n.º 504702980; data da apresentação: 26072002.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado na
pasta respectiva, o depósito dos documentos de prestação de con-
tas, relativas ao exercício do ano de 2001.

14 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2000548938
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CONSTRUÇÕES S. L. G., L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 581/20010717; identificação de pessoa colectiva
n.º 505576562; data da apresentação: 26072002.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado na
pasta respectiva, o depósito dos documentos de prestação de con-
tas, relativas ao exercício do ano de 2001.

14 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2000548920

CONFECÇÕES FERNANDES & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 547/20010508; identificação de pessoa colectiva
n.º 505491885; data da apresentação: 26072002.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado na
pasta respectiva, o depósito dos documentos de prestação de con-
tas, relativas ao exercício do ano de 2001.

14 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2000548911

BARROSO & CATALÃO, COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 629/20011105; identificação de pessoa colectiva
n.º 505850303; data da apresentação: 26072002.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado na
pasta respectiva, o depósito dos documentos de prestação de con-
tas, relativas ao exercício do ano de 2001.

14 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2000548903

I. R. � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 421/981214; identificação de pessoa colectiva
n.º 504302493; data da apresentação: 26072002.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado na
pasta respectiva, o depósito dos documentos de prestação de con-
tas, relativas ao exercício do ano de 2001.

14 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2000548890

TÁXI PLÁCIDO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 720/20021030; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 9/20021030.

Certifico que entre Manuel Plácido da Silva e mulher, Sílvia Cris-
tina das Neves Pinto Teixeira Rodrigues, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Plácido Rodrigues, L.da, e
tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, 125, 4.º, direito, freguesia
da Póvoa de Lanhoso (Nossa Senhora do Amparo), concelho da
Póvoa de Lanhoso.

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 transportes públicos de
aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transpor-
tes em táxi.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 3000
euros, pertencente ao sócio Manuel Plácido da Silva Rodrigues, e
outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Sílvia
Cristina das Neves Pinto Teixeira Rodrigues.

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, 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 re-
muneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos 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 rea-

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

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 6.º

A 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.

ARTIGO 7.º

Os representantes de quota em situação de indivisão hereditária
ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estra-
nho que a todos represente na sociedade.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectuada
pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo social
por licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
devendo constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de
trabalhos.

ARTIGO 11.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibe-
ração dos sócios, salvo nos casos em que contrariem o disposto no
contrato de sociedade.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2000548652

CONFECÇÃO LIVI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 222/920420; identificação de pessoa colectiva
n.º 502748508; data da apresentação: 28062002.
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Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi efectuado na
pasta respectiva, o depósito dos documentos de prestação de con-
tas, relativas ao exercício do ano de 2001.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Gon-
çalves Lopes Fernandes. 2001849915

BRAGANÇA

FREIXO DE ESPADA À CINTA

RESENDE MARTINS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Freixo de Espada à Cinta.
Matrícula n.º 38/20020902; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 1/20020902.

Certifico que, por escritura de 14 de Junho de 2002, lavrada no
Cartório Notarial de São João da Madeira, exarada a fl. 44 do livro
n.º 486-D, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Resende Martins � Sociedade Agrí-
cola, L.da, com sede na Quinta dos Cachões, freguesia e concelho de
Freixo de Espada à Cinta.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação da sociedade, em qual-
quer ponto do País e estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na exploração agrícola, incluindo pecuá-
ria, florestal e vitivinícola.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por cinco quotas: uma do valor no-
minal de 1250 euros, pertencente a Urgel Alberto Horta Resende
Martins; uma do valor nominal de 1250 euros, pertencente a Ramiro
António Horta Resende Martins; uma do valor nominal de 1250
euros, pertencente a Paula Maria Horta Resende Martins Ribeiro;
uma do valor nominal de 625 euros, pertencente a Ana Paula Horta
Martins de Mergulhão Mendonça, e outra do valor nominal de 625
euros, pertencente a José Miguel Horta Martins de Mergulhão Men-
donça.

4.º

A gerência e administração da sociedade compete aos sócios, des-
de já, nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer um deles
para obrigar a sociedade.

5.º

As assembleias gerais, para as quais a lei não preveja outros pra-
zos e formalidades, são convocados por carta registada dirigida aos
sócios, com a antecedência de 15 dias.

Está conforme.

10 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001532032

MIRANDA DO DOURO

CEIBER � CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E A GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Douro. Matrí-
cula n.º 202/021111; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/021111.

Certifico que entre Alfredo José Rodrigues Lopes, casado com
Maria Manuela Simão Freire Lopes na comunhão de adquiridos; Maria
Manuela Simão Freire Lopes, casado com o referido Alfredo José
Rodrigues Lopes, e Artur Manuel Rodrigues Nunes, solteiro, maior, foi

constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CEIBER � Consultoria para os
Negócios e a Gestão, L.da, e tem a sua sede no Largo do Castelo, sem
número de polícia, freguesia, concelho e cidade de Miranda do Douro.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, dele-
gações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação,
em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria para os negócios e a
gestão, formação profissional e projectos de investimento.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: duas iguais de 1250 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Alfredo José Rodrigues Lopes e Maria Manuela
Simão Freire Lopes, e uma de 2500 euros, pertencente ao sócio Artur
Manuel Rodrigues Nunes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente Artur Manuel Rodrigues Nunes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social, desde que de-
liberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do
capital social.

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing e aluguer de longa duração, e tomar
de arrendamento bens imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Adjunta, em substituição legal, Ana
Cristina Guerra Marques Marinho de Carvalho Lopes. 2001710216

CASTELO BRANCO

PROENÇA-A-NOVA

PINHAL SAÚDE � PRESTAÇÃO DE CUIDADOS
DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 146/20000114; identificação de pessoa colectiva
n.º 504687468; número e data da apresentação: 615/21062002.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001796820

JOAQUIM LUÍS DE ALMEIDA & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 41/090894; identificação de pessoa colectiva n.º 500559686;
número e data da apresentação: 594/20062002.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001796811

JOSÉ LUÍS & ISILDA, TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 147/20000127; identificação de pessoa colectiva
n.º 504845659; número e data da apresentação: 601/20062002.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001796803

LOCRAM � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 173/20010518; identificação de pessoa colectiva
n.º 505250055; número e data da apresentação: 656/26062002.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001796790

ALMEIDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 4/931227; identificação de pessoa colectiva n.º 501733868;
número e data da apresentação: 596/20062002.

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

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001796781

PUB � DISCOTECA MISTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 66/110795; identificação de pessoa colectiva n.º 503451932;
número e data da apresentação: 695/28062002.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2001796773

TRANSPORTES EDUARDO CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 107/980303; identificação de pessoa colectiva n.º 504084305;
número e data da apresentação: 665/27062002.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2001796765

JOAQUIM FARINHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 106/980114; identificação de pessoa colectiva n.º 504057502;
número e data da apresentação: 637/26062002.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2001796757

TRANSPORTES ATALAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Proença-a-Nova. Matrícula
n.º 135/990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504458752;
número e data da apresentação: 606/21062002.

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 2001796749

COIMBRA

ARGANIL

JOSÉ SALVADOR & IRMÃO, L.DA

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 326/
890202; identificação de pessoa colectiva n.º 502101130.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2001, em 28 de Junho
de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Paiva
Gomes. 1000164341

CONSTRUÇÕES METÁLICAS ARGUS, L.DA

Sede: Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 57/
630826; identificação de pessoa colectiva n.º 500073171.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, fo-
ram depositados na respectiva pasta, os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 2001, em 28 de Junho
de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Paiva
Gomes. 1000164343
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CBB � GALERIA PUB, L.DA

Sede: Pinheiro do Jardim, Coja, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 580/
010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505507200.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001, em 28 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Paiva
Gomes. 1000164344

O SOLAR DOS PACHECOS � RESTAURANTE,
SNACK-BAR, L.DA

Sede: Piódão, Arganil

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 448/
941102; identificação de pessoa colectiva n.º 503296333.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001, em 28 de Junho de 2002.

Conferida, está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria Paiva
Gomes. 1000164346

COIMBRA

TRINAC � ACESSÓRIOS PARA TRANSMISSÕES
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3839;
identificação de pessoa colectiva n.º 502050630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positadas as contas referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 1000157268

ÉVORA

BORBA

CASA DO ALTO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 266/
000906; identificação de pessoa colectiva n.º 504917013; data da
entrega: 240902.

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

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2002. � A Conservadora Interina, Joana Isabel do
Couto Duarte da Costa. 2001362315

ÉVORA

TRANSPORTES MADEIRA & PINTO, L.DA

Sede: Urbanização Vila Lusitano, Rua de Sebastião
do Couto, 7, Sé, 7000 Évora

Capital social: 249 398,94 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1189/
890627; identificação de pessoa colectiva n.º 502185333; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 15/20021106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
designação das funções de gerência de Vitorina Maria Madeira Pinto
e Patrícia Maria Madeira Pinto, por deliberação de 21 de Outubro
de 2002.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911706

IGAL � INVESTIMENTOS E GESTÃO
AGRO-FLORESTAL, L.DA

Sede: Avenida de São Sebastião, 4, Sé, 7000 Évora

Capital social: 49 880 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1372/
910129; identificação de pessoa colectiva n.º 502504498; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 9/20021108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 6.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 6.º

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assina-
tura de um gerente.

Certifico ainda que, pelo averbamento n.º 1, of. apresentação n.º 8/
20021108 à inscrição 1, foi registado a cessação de funções de ge-
rência de Manuel Joaquim Ramalho Gancho, por renúncia de 24 de
Setembro de 2002.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911730

ONE POINT � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Rua de Manuel do Olival, 22-A, São Mamede,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2933/
20021107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20021107.

Certifico que entre Paulo Manuel Codices Carriço, casado com
Susana de Jesus Anjinho Pardal Carriço na comunhão geral, residente
na Rua Central da Azeda, 96, 3.º, direito, Setúbal, e Vasco José
Margalho Capitão, casado com Maria de Fátima Milho Fonseca Ca-
pitão na comunhão de adquiridos, residente na Rua do Infante
D. Henrique, 23, Beja, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ONE POINT � Prestação de
Serviços Informáticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel do Olival, 22-
-A, freguesia de São Mamede, concelho de Évora.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
de informática, nomeadamente assistência técnica e manutenção de
equipamentos, desenho de soluções informáticas e implementação,
consultoria e programação informática, cursos de formação na área
informática e comercialização de equipamentos informáticos.
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ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao capital social.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A 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 previsto na lei, for ce-
dida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911722

SOLÉVORA, SOCIEDADE HOTELEIRA, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Barahona, 2 e 4, Sé, 7000 Évora

Capital social: 2 500 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1457/
911128; identificação de pessoa colectiva n.º 502677929; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 38/20020326.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração do contrato, tendo o capital sido
aumentado de 5 000 000$ para 500 000 000$, e alterados os arti-
gos 3.º e 4.º, os quais passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a propriedade, a gestão e a explora-
ção do Hotel Dom Fernando, em Évora.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 500 000 000$, representado por
500 000 acções de 1000$ cada uma e está totalmente subscrito e
realizado, em dinheiro, pelos accionistas.

2 � (Mantém-se.)

Certifico ainda que, pela inscrição 9, apresentação n.º 22/20011220,
foi registado o aumento do capital e alteração do contrato, tendo o
capital sido aumentado de 500 000 000$ para 2 500 000 euros, e
alterado o artigo 4.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 2 500 000 euros, representado por 500 000
acções de 5 euros cada uma e está totalmente subscrito e realizado,
em dinheiro, pelos accionistas.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911714

FARO

ALBUFEIRA

JOSÉ SOARES MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1426/
940524; identificação de pessoa colectiva n.º 503197653; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 24 e 27/20020730.

Certifico que, por escritura lavrada em 9 de Julho de 2002, exarada
a fl. 38 do livro n.º 94-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, José Soares Magalhães, renunciou às
funções de gerente, em 9 de Julho de 2002, tendo sido nomeados Ari
José da Cunha Lopes e Raul António Pinto da Conceição.

Data da deliberação: 9 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 2001383800

MORIVARGES � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2720/
20020731; identificação de pessoa colectiva n.º 505966590; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020731.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva, a foto-
cópia da escritura lavrada em 29 de julho de 2002, exarada a fl. 64
do livro n.º 96-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Loulé, Jorge Morita Serra, contribuinte fiscal
n.º 180635930, casado no regime da comunhão de adquiridos com
Maria Luísa Garcia Varges Serra, natural da freguesia de Alcáçovas,
concelho de Viana do Alentejo, com residência habitual na Vivenda
Serra, Rua dos Amendoais, na aldeia e freguesia de Tunes, concelho
de Silves.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 4675649, emitido em 21 de Novembro de 1995,
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ele foi declarado:
Que constitui uma sociedade unipessoal por quotas, a qual vai reger-

-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MORIVARGES � Instalações
Eléctricas, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no sítio de Alpouvar, Vale Pa-
raíso, freguesia de Ferreiras, concelho de Albufeira, com endereço
postal no apartado 7036.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a instalação, manutenção e repara-
ção de instalações eléctricas e mecânicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
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permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2001383959

MARKCENTER � MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2228/
20000922; identificação de pessoa colectiva n.º 504965760;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/20020809.

Certifico que, encontra depositado na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, a carta de renúncia do gerente António Manuel
Rosado, com efeitos a partir de 12 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 2001383860

FAS FERIENANLAGEM IM SÜDEN GMBH E CO.AURA KG.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 96/
840918; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/
20020731.

Certifico que, se encontra depositado na pasta respectiva da re-
presentação permanente em epígrafe, fotocópia da acta n.º 0/2001,
elaborada em 28 de Dezembro, pela qual foi encerrada.

Data do encerramento: 28 de Dezembro de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2001383983

CHURRASQUEIRA LUSITANA � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 898/
900518; identificação de pessoa colectiva n.º 502350008; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 35/20011226.

Certifico que, se encontra depositado na pasta respectiva da soci-
edade em epígrafe, a fotocópia da acta n.º 13, elaborada em 22 de
Setembro de 2001, pela qual alteraram o artigo 3.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes
uma ao sócio Domingos dos Reis Ferreira e outra ao sócio José Reis
Ferreira.

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

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 2001383916

TRANSPORTES DOMINGOS, GUERREIRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 983/
910201; identificação de pessoa colectiva n.º 501341269; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 6/20020809.

Certifico que, se encontra depositado na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, a fotocópia da acta n.º 23, de 28 de Junho de 2002,
pela qual foram nomeados gerentes Ermezinda Maria Guerreiro e
Nuno Duarte Guerreiro Gil.

Data da deliberação: 28 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2001383843

NORJA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1102/
910930; identificação de pessoa colectiva n.º 502624698; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 26/20020328.

Certifico que, se encontra depositado na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, a fotocópia da acta n.º 16/2001, elaborada em 12
de Dezembro, pela qual foi feita a alteração parcial do contrato,
quanto ao artigo 3.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma da quota de
3750 euros, pertencente ao sócio Norberto José Guerreiro Tenazinha
Sousa, e à quota de 1250 euros do sócio Jaime Tenazinha Sousa,
encontrando-se o capital totalmente subscrito e realizado em dinheiro.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2001384009

GREGÓRIO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 556/
880323; identificação de pessoa colectiva n.º 501192646; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 36/20011226.

Certifico que, se encontra depositado na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, a fotocópia da acta n.º 23, elaborada em 28 de
Setembro de 2001, pela qual alteraram o artigo 3.º, o qual passou a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital é de 5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 2001383908

FARO

CÂNDIDO � COMÉRCIO DE PAPELARIA
E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua do Jornal Correio do Sul, 10, cave esquerda, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1644/
840530; identificação de pessoa colectiva n.º 501474439; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000120091

CARSISTE � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Estrada da Senhora da Saúde, bloco AB, rés-do-chão,
loja 4, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3317/
950628; identificação de pessoa colectiva n.º 503454290; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279880
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SABINO & RODRIGUES, L.DA

Sede: Rua dos Heróis da Pátria lote Q, cave direita, freguesia
de São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3057/
931209; identificação de pessoa colectiva n.º 503135917; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279899

J. FERREIRA & RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua de Almeida Garrett, 65, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2145/
880916; identificação de pessoa colectiva n.º 502036737; data da
apresentação: 20020715.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000120156

JOAQUIM LOPES DO VALE & FILHOS, L.DA

Sede: sítio das Campinas, Conceição de Faro,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1929/
870415; identificação de pessoa colectiva n.º 501814310; data da
apresentação: 20020712.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000120164

RUI & EDUARDO, L.DA

Sede: Rua de D. João de Castro, 17, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1402/
811215; identificação de pessoa colectiva n.º 501212973; data da
apresentação: 20020712.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000120172

AUTO TÁXIS ZÉLIA GOMES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Adelino Amaro da Costa, lote 6, 1.º, esquerdo,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4454/
20010713; identificação de pessoa colectiva n.º 505573237; data
da apresentação: 20020716.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000120130

T. CLASSE � TÁXI, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Aquilino Ribeiro, 134, Montenegro,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4425/
20010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505407310; data
da apresentação: 20020716.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000120121

A PAPOILA � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Sede: Avenida da República, 168, loja 10, Centro Comercial
Faroshop, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2896/
920825; identificação de pessoa colectiva n.º 502831006; data da
apresentação: 20020708.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000120113

S. LUÍS RÁDIO � COMPONENTES ELECTRÓNICOS, L.DA

Sede: Rua de São Luís, 24, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3808/
980508; identificação de pessoa colectiva n.º 502024232; data da
apresentação: 20020621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000120105

SOCIEDADE AGRÍCOLA DAS GAMBELAS, L.DA

Sede: sítio do Bessouro, Conceição de Faro,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1769/
860207; identificação de pessoa colectiva n.º 501611906; data da
apresentação: 20020621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000120083

EVTOURS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Rua da Cidade Bolama, lote F, cave direita, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1548/
830303; identificação de pessoa colectiva n.º 500892202; data da
apresentação: 20020719.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

9 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2001191480
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SERRASONDA � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Sede: Serro do Lobo, Estói, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4459/
20010718; identificação de pessoa colectiva n.º 505502674; data
da apresentação: 20020725.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

9 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2001191499

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DE BELA SALEMA, L.DA

Sede: Falfosa, Santa Bárbara de Nexe,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 820/
750722; identificação de pessoa colectiva n.º 500413541; data da
apresentação: 20020731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

9 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2001191502

ADEGA NORTENHA, L.DA

Sede: Rua de Letes, 6, freguesia da Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 379/
480501; identificação de pessoa colectiva n.º 500517380; data da
apresentação: 20020725.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

9 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2001191510

TAVARES & NETO, L.DA

Sede: Rua de Ferreira Neto, 29 e 29-A,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 467/
600705; identificação de pessoa colectiva n.º 500571708; data da
apresentação: 20020710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

9 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2001191596

J. CARMINHO, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 10, rés-do-chão, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 919/
770429; identificação de pessoa colectiva n.º 500647623; data da
apresentação: 20020711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

9 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2001191600

MANUPINTALGARV � PINTURA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: sítio do Paço Branco, Conceição,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4376/
20010411; identificação de pessoa colectiva n.º 505369532; data
da apresentação: 20020717.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

9 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2001191618

ÓPTICA GRACIETE, L.DA

Sede: Rua de Ivens, 24 e 26,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2425/
900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502337095; data da
apresentação: 20020722.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

9 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2001191626

LUCIANO SOBRAL, L.DA

Sede: Rua Nova de São Luís, 50, 1.º, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4113/
20000211; identificação de pessoa colectiva n.º 504787705; data
da apresentação: 20020629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

14 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279414

CONSTRUÇÕES AMÉRICO BAIÃO, L.DA

Sede: Rua do Poeta António Aleixo, lote 12,
Quinta das Marinhas, Montenegro, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2714/
910917; identificação de pessoa colectiva n.º 502617551; data da
apresentação: 20020621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279465

CORREIA & JESUS, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, lote 7,
3.º, esquerdo, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4131/
20000308; data da apresentação: 20020628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

14 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279457
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PINTO & TOMÉ � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: sítio de Bela Salema, Conceição de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3536/
961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503881376; data da
apresentação: 20020621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279473

AVIPORTUGAL � REPRESENTAÇÃO DE COMPANHIAS
AÉREAS EM PORTUGAL, L.DA

Sede: Aeroporto de Faro, P. O. Box 20 229, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2929/
921126; identificação de pessoa colectiva n.º 502947454; data da
apresentação: 20021001.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

14 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279783

CESTAV � CÉSAR & TAVARES, PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida da República, 16, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3254/
950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503341959; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 34/20021111.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta, os documentos respeitantes ao projecto de fusão
por incorporação, mediante a transferência global do património das
sociedades incorporadas.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Coelho Rita do Carmo Neto. 2000279805

MARIA ANTÓNIA & FERNANDA, L.DA

Sede: Avenida do 5 de Outubro, edifício Balté, loja direita, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3443/
960416; identificação de pessoa colectiva n.º 503624802; data da
apresentação: 20020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279759

ESURINOX � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Sede: sítio do Bessouro, Conceição de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4563/
20011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505786206; data
da apresentação: 20020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279767

ELICLÍNICA, L.DA

Sede: Bairro do Patacão, lote B-44, rés-do-chão, esquerdo,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3301/
950601; identificação de pessoa colectiva n.º 503429694; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279864

AUTO J. S. DE JANUÁRIO MENDONÇA CORREIA
& MANUEL JOSÉ DIAS SEQUEIRA, L.DA

Sede: Rua do Alportel, 222, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2147/
880920; identificação de pessoa colectiva n.º 502056533; data da
apresentação: 20020621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279724

JOÃO RODRIGUES & ASSOCIADOS, SOCIEDADE
DE LIQUIDATÁRIOS JUDICIAIS, L.DA

Sede: Travessa de João de Deus, 12, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3945/
990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504538330; data da
apresentação: 20020621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279716

PLASFARO � RECUPERAÇÃO DE PLÁSTICOS, L.DA

Sede: sítio do Pereiro, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1930/
870415; identificação de pessoa colectiva n.º 501814302; data da
apresentação: 20020625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Mada-
lena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279856

MONCHIQUE

TRANSPORTES INÁCIO PÁSCOA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Viador, 93, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 230/
011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505527049; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/021107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram altera-
dos os artigos 2.º e 4.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrem. Compra e venda de madeiras, materiais de
construção e aluguer de máquinas.
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ARTIGO 4.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para obrigar a sociedade é necessário a intervenção de dois

gerentes.
3 � Mantém-se na gerência o sócio António Inácio Páscoa e o

não sócio Lúcio Manuel Venâncio Costa Feio, solteiro, maior, resi-
dente no sítio das Relvinhas, freguesia e concelho de Monchique.

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

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Humberto dos
Santos Mariano Coelho. 2001716079

OLHÃO

FARMÁCIA NOBRE SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2089/
20020918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
20020918.

Certifico que, por Maria João Nobre de Sousa, casada com João
Baraldi de Sousa na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Farmácia Nobre Sousa, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Augusto Saias, 4,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Quelfes, cidade e concelho de
Olhão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de farmácia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 25 000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

2 � A sócia única poderá efectuar prestações suplementares de
capital até cinco vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à só-
cia única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vaz
Marçal. 2001714807

PORTIMÃO

CORREDOURA & CORREDOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4177/
021014; inscrição E-1; número e data da apresentação: 10/
021014.

Certifico que entre Vítor Manuel Borralho Corredoura e mulher,
Natália dos Santos Pereira Corredoura no regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua de Basílio Teles, 123, Portimão, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Basílio Teles, 123, na
cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Gestão e administração de
imóveis. Promoção imobiliária. Construção civil, empreitadas e sub-
empreitadas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4900 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel
Borralho Corredoura, e outra no valor nominal de 100 euros, per-
tencente à sócia Natália dos Santos Pereira Corredoura.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Vítor Manuel Borra-
lho Corredoura.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 2001004486

ASSUNÇÃO, BRUNO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4178/
021015; inscrição E-1; número e data da apresentação: 15/
021015.
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Certifico que entre Maria da Assunção Gonçalves Guerreiro Cor-
reia e marido, Luís António dos Santos Correia, casados no regime
da comunhão de adquiridos, residentes na Estrada do Vale da Arran-
cada, Chão das Donas, 1, Portimão, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Assunção, Bruno & Correia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada do Vale da Arrancada,
Chão das Donas, 1, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de artigos
de tabacaria e papelaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de quatro vezes o valor do capital
social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 2001004494

CARLA ZEFERINO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4183/
021022; inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/021022.

Certifico que foi feito o contrato da sociedade unipessoal por
quotas, sendo sócio gerente Carla Maria Rocha Gonçalves Zeferino,
casada com José Filipe Varela Zeferino no regime da comunhão de
adquiridos, residente em Vale de Lagar, lote 138-A, Pedra Mourinha,
Portimão, o qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carla Zeferino, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Vale de Lagar, lote 138-A,
Pedra Mourinha, freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em panificação e pastelaria; co-
mércio a retalho de pão, produtos de pastelaria e de confeitaria: casas
de chá e pastelaria; comércio a retalho de produtos alimentares,
bebidas e tabaco em estabelecimentos especializados; cafés, estabe-
lecimentos de bebidas; compra e venda de revistas e jornais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5985,57 euros, representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à só-
cia única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 2001000960

NANA�S � BARES E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4181/
021021; inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/021021.

Certifico que entre Amândio Ramos Gonçalves e mulher, Maria
Helena Monteiro Morgado Gonçalves, casados no regime da comu-
nhão de adquiridos, residente na Urbanização do Vau da Rocha,
lote 19, Praia do Vau, Portimão, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NANA�S � Bares e Restauração,
L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro José Bívar,
edifício Plaza, Real, loja 4, Praia da Rocha, freguesia e concelho de
Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de bares, restau-
rantes e similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Amândio Ramos
Gonçalves, e outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente à
sócia Maria Helena Monteiro Morgado Gonçalves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Amândio Ramos
Gonçalves.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

gitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Nas assembleias gerais os sócios podem fazer-se representar por
qualquer pessoa.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 2001001347

TELMA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4186/
021023; inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/021023.

Certifico que entre Telma Cristina Guerreiro de Jesus Pires Bila,
casada com Álvaro Miguel Peixinho Alambre Bila no regime da co-
munhão de adquiridos, residentes na Rua de Vasco da Gama, 33,
Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Telma & Lopes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vasco da Gama, 30, na
cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até três vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 2001004362

JOSÉ VERÍSSIMO GLÓRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4185/
021022; inscrição E-1; número e data da apresentação: 20/
021022.

Certifico que foi feito o contrato da sociedade unipessoal por
quotas em epígrafe, sendo sócio gerente José Veríssimo Glória, di-
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vorciado, residente na Rua das Escadinhas, 39, Ladeira do Vau, Por-
timão, o qual se rege pelo seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Veríssimo Glória, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Escadinhas, 39, La-
deira do Vau, freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de material
de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

§ único. O sócio poderá efectuar prestações suplementares de
capital até ao montante equivalente a 10 vezes o valor do capital
social.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 2001001339

ECO XXI � SERVIÇOS NA ÁREA DO AMBIENTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4180/
021017; inscrição E-1; número e data da apresentação: 20/
021017.

Certifico que foi feito o contrato da sociedade unipessoal por
quotas em epígrafe, sendo sócio gerente António Jorge Boto das Ne-
ves, solteiro, maior, residente na Rua da Hortinha, 34, 5.º, D, Por-
timão, o qual se rege pelo seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ECO XXI � Serviços na Área
do Ambiente, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Hortinha, 34, 5.º, D,
na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área do
ambiente, consultoria técnica, serviços de limpeza a entidades públi-
cas e privadas, comércio e representação de produtos de higiene e
limpeza: comércio e representação de equipamentos e materiais na
área do ambiente.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 2001004460

PORTIFISCAL � CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA,
ARQUITECTURA E FISCALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4182/
021021; inscrição E-1; número e data da apresentação: 2/021021.

Certifico que entre João Manuel Monteiro Maurício Viegas e
mulher, Maria da Graça Guerreiro Inácio Viegas, casados no regime
da comunhão de adquiridos, residentes na Rua das Oliveiras, 29, 5.º,
B, Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PORTIFISCAL � Construções,
Engenharia, Arquitectura e Fiscalização, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Carlos I, 104, na
cidade, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas; serviços de engenharia, arquitectura, gestão, coordenação e fis-
calização de obras; aluguer de máquinas e equipamentos de constru-
ção; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim; promoção imobiliária; comércio, representação e distribuição
de materiais e equipamentos de construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma duas quotas: uma no
valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio João Manuel
Monteiro Maurício Viegas, e outra no valor nominal de 2000 euros,
pertencente à sócia Joana Filipa Inácio Viegas.

2 � Ao sócio João Manuel Monteiro Maurício Viegas poderão
ser exigidas prestações suplementares de capital até ao montante
global de cinco vezes o valor do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Manuel Mon-
teiro Maurício Viegas.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 2001000952

FAZENDA VALVERDE KIMBU YETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 771/
780905; identificação de pessoa colectiva n.º 500800235; inscri-
ção E-2; número e data da apresentação: 1/020917.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
reforço e alteração ao contrato social, ficando o artigo 4.º, com a
redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 4750,60 euros, pertencente ao sócio António Guerreiro
Aires, e outra no valor nominal de 249,40 euros, pertencente em
comum a Emília Irene Sampaio de Castro Aires, António Manuel de
Jesus Castro Aires e a Anabela Maria de Castro Aires.

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

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Jesus
Jorge Conde Muchacho. 2001001703

PLANAGRIL � MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM
E AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3370/
760508; identificação de pessoa colectiva n.º 500579865; aver-
bamento n.º 1 à inscrição E-4; número e data da apresentação: 4/
020925.

Certifico que João Duarte Lourenço e Isabel Francisca Santos
Duarte, cessaram funções de gerente, por renúncia, em 20 de Se-
tembro de 2002.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nó-
brega Castro Ramos. 2001001720

TAVIRA

SÉRGIO CUSTÓDIO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 587/
931027; identificação de pessoa colectiva n.º 503085383.

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

11 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria Freitas
Braz. 2001272081

GUARDA

ALMEIDA

PIRES & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matrícula n.º 36;
identificação de pessoa colectiva n.º 501298460; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 1/
20021112.

Certifico que, em relação à sociedade supra-referida, ficou depo-
sitada a carta de renúncia à gerência de Hélder Luís Pires Brás de
Almeida, em 10 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001331657

LEIRIA

CALDAS DA RAINHA

DECOMAR � DEPURAÇÃO E COMÉRCIO
DE MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2358; identificação de pessoa colectiva n.º 503739731; data
da apresentação: 20020705.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Foi conferida e está conforme.

28 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2001635117

ESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTÓNIO JESUS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrí-
cula n.º 3381; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20020711.

Certifico que entre Paulo Alexandre Duarte de Jesus, solteiro, maior,
e António José Duarte de Jesus, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Estação de Serviço António Jesus &
Irmão, L.da, e tem a sua sede na Rua da Estação, 16-A, B e C, fre-
guesia das Caldas da Rainha (Nossa Senhora do Pópulo), concelho
das Caldas da Rainha.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da ge-
rência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para outro
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concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação social, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de veí-
culos automóveis, lavagem, limpeza de interiores, estação de ser-
viço e comércio de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Paulo Alexandre Duarte de Jesus e António José Duarte de Je-
sus.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade é necessária e suficiente
a assinatura de um gerente.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abo-
nações, letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhan-
tes.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a estranhos fica sujeita ao
direito de preferência da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios
não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por arresto, arrolamento, penhora, apreensão ou venda judi-

cial da quota;
d) Por falecimento do sócio titular, se os herdeiros no prazo de

30 dias após o falecimento, não nomearem o seu representante na
sociedade;

e) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade, impedir
o seu normal funcionamento ou violar gravemente o contrato social.

§ único. A amortização deverá ser deliberada no prazo máximo
de 90 dias a contar da data em que a gerência tiver conhecimento
do facto que a justifique.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos que ela
carecer, sendo deliberado em assembleia geral, quais as condições,
nomeadamente juro e prazo de reembolso.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, nos termos a estabelecer em assembleia geral, até ao décuplo do
capital social.

Foi conferida e está conforme.

6 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Manuel Joaquim Fernan-
des Ferreira. 2001635389

LEIRIA

AUTO ANDRINOS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Arraial, sem número, Andrinos, Pousos,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7754/
010820; identificação de pessoa colectiva n.º 505551500; número
e data da apresentação: D-1064/020627.

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

5 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164707

MOLDES O PRETO, L.DA

Sede: Rua do Coronel Pereira Pascoal Lavegadas, Pousos,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6919/
000414; identificação de pessoa colectiva n.º 504930737; número
e data da apresentação: D-1062/020627.

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

5 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164708

N. J. � POLIMENTO DE MOLDES, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 356, 59-A, Maceirinha, Maceira,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7342/
010313; identificação de pessoa colectiva n.º 503311976; número
e data da apresentação: D-1059/020627.

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

6 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164709

CONTORNLIS � PERFUMARIA E ESTÉTICA, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, 47, loja 11,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7892/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505698021; número
e data da apresentação: D-1047/270602.

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

5 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164710

DOLVIT � COMÉRCIO DE COSMÉTICA, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, 47, loja 11,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7894/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505697947; número
e data da apresentação: D-1046/270602.

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

5 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164711

ARAÚJO & CAROLINA, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, 47, loja 11,
2410-152 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7891/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505698013; número
e data da apresentação: D-1045/270602.

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

5 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164712
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FRUTOMETAL � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
E HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Sede: Zona Industrial, pavilhão, 15, Quintas do Sirol,
Santa Eufémia, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5472/
970407; identificação de pessoa colectiva n.º 503855774; número
e data da apresentação: D-1032/020627.

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

4 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164713

STOFFEL � TURISMO, SERVIÇOS E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Quinta da Matinha, lote 53, Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6018/
980619; identificação de pessoa colectiva n.º 504170180; número
e data da apresentação: D-1031/020627.

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

4 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164714

ALCIDES & FERREIRAS, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 104-B, Gândara dos Olivais,
Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5648/
970910; identificação de pessoa colectiva n.º 503956180; número
e data da apresentação: D-1030/020627.

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

4 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164715

TRANSPORTES COSTA, L.DA

Sede: Rua Principal, 42, Martinela, Arrabal, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4349/
931209; identificação de pessoa colectiva n.º 503164070; número
e data da apresentação: D-1029/020627.

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

4 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164716

LEITÃO DOURADO � ABATE, TRANSFORMAÇÃO
E COMÉRCIO DE LEITÃO ASSADO, L.DA

Sede: Rua do Bouça, 686, Casal do Pilha, Milagres, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5418/
970220; identificação de pessoa colectiva n.º 503817961; número
e data da apresentação: D-959/270602.

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

29 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164975

PROJESOLDA � PROJECÇÃO DE LIGAS, L.DA

Sede: Rua da Senhora do Amparo, 41, Marrazes,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4176/
930408; identificação de pessoa colectiva n.º 502970073; número
e data da apresentação: D-960/270602.

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

29 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164977

LUÍS LOPES, L.DA

Sede: Rua da Arieira, Monte Real,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1526/
810701; identificação de pessoa colectiva n.º 501151893; número
e data da apresentação: D-961/270602.

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

29 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164979

OLIVEIRAS & GANDARELA, L.DA

Sede: Barracão, Colmeias,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1311/
790327; identificação de pessoa colectiva n.º 500854483; número
e data da apresentação: D-962/270602.

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

29 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164981

MARQUES, RUIVO & CARVALHO, L.DA

Sede: Rua do Barão de Viamonte, 30, Andrinos, Pousos,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7071/
000818; identificação de pessoa colectiva n.º 505082896; número
e data da apresentação: D-1023/020627.

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

5 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164983

CONSULTÓRIO DENTÁRIO PAULO FERREIRA, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Henriques Varela, 51, lote 4, 1.º-A,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4160/
930326; identificação de pessoa colectiva n.º 502969679; número
e data da apresentação: D-1017/020627.

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

5 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164986
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AUTO PAUL � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Paul, Cortes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2954/
890905; identificação de pessoa colectiva n.º 502213400; número
e data da apresentação: D-1016/020627.

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

5 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164990

IMOTECTO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Urbanização Nova Leiria, lote 22, rés-do-chão,
esquerdo, loja D, Almoinha Grande, Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5999/
980603; identificação de pessoa colectiva n.º 504170325; número
e data da apresentação: D-1012/270602.

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

31 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164992

TECDIGITAL � FREZAGEM CNC, L.DA

Sede: Rua da Mala d�Uva, Castanhal, Ponte da Pedra,
Regueiras de Pontes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5709/
971031; identificação de pessoa colectiva n.º 503997021; número
e data da apresentação: D-1013/270602.

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

31 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164995

RUI LISBOA DA FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Bela Vista, lote 39, Casais de São Romão,
Pousos, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7218/
20001211; identificação de pessoa colectiva n.º 505098660; nú-
mero e data da apresentação: D-1014/270602.

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

5 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000165003

ÓPTICA DO LIZ, L.DA

Sede: Rua do Coronel Teles Sampaio, 50, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5800/
980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504051180; número
e data da apresentação: D-1015/270602.

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

5 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000165008

ACASOL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS
ADELINO CARREIRA SOARES, L.DA

Sede: Rua de Barreto Perdigão, 1, 1.º, direito,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1123/
770603; identificação de pessoa colectiva n.º 500629803; número
e data da apresentação: D-950/020627.

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

28 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000165011

MALHAS & MODAS ALCOA, L.DA

Sede: Travessa do Dr. Américo Cortês Pinto, 7,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6336/
990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504501097; número
e data da apresentação: D-949/020627.

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

28 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000165014

CARDOSA & JESUS � AGÊNCIA FUNERÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Barão Salgueiro, 54, Lameiras, Caranguejeira,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3775/
920214; identificação de pessoa colectiva n.º 502698900; número
e data da apresentação: D-951/020627.

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

28 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000165016

DIAGONAL � ARTE DECORATIVA, L.DA

Sede: Rua de Alcobaça, 26-A, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3833/
920406; identificação de pessoa colectiva n.º 502739177; número
e data da apresentação: D-947/020627.

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

28 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000165018

DAEAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, lote 3, rés-do-chão,
direito, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4742/
950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503397474; números
e data das apresentações: D-1027 e 1028/020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas,
referente aos exercícios dos anos de 2000 e 2001.

4 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164717
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JOAQUIM LUÍS VIEIRA PEREIRA � ESTUDOS
E PROJECTOS DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Tenente Valadim, 1 e 3, 2.º, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6277/
990202; identificação de pessoa colectiva n.º 504429108; número
e data da apresentação: D-1026/020627.

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

4 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164718

J. P. � JOSÉ & PEREIRA, L.DA

Sede: Travessa do Moinho, 173, Portela da Maia, Milagres,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7156/
20001023; identificação de pessoa colectiva n.º 504605712; nú-
mero e data da apresentação: D-982/270602.

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

31 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164719

IMOBILIÁRIA RODA, L.DA

Sede: Rua de Machado Santos, 9, rés-do-chão, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2104/
860127; identificação de pessoa colectiva n.º 501606785; número
e data da apresentação: D-983/270602.

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

31 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164720

RHOAL � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS
E ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua da Charneca, Boavista, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5773/
971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504037862; número
e data da apresentação: D-993/270602.

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

31 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164721

FACOMPRIL � FABRICAÇÃO DE COMPONENTES
METÁLICOS DE PRECISÃO, L.DA

Sede: Rua de Francisco Maia, Milagres, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2499/
880219; identificação de pessoa colectiva n.º 501936840; número
e data da apresentação: D-1018/270602.

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

31 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164722

CONSTRUÇÕES MOTA MENDES & FRANCISCO, L.DA

Sede: Rua do Marco, 130, Ruge Água, Memória, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6781/
20000119; identificação de pessoa colectiva n.º 504809873; nú-
mero e data da apresentação: D-1019/270602.

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

31 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164723

IMOLOUSAN � SOCIEDADE PROMOTORA
DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: edifício Torre Brasil, escritórios 711 e 712, 7.º,
Rua da Comissão da Iniciativa, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6313/
990305; identificação de pessoa colectiva n.º 503133639; número
e data da apresentação: D-1038/020627.

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

31 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164724

AMPROTEC � TÉCNICAS DE PROTECÇÃO
DO AMBIENTE, L.DA

Sede: Avenida do 22 de Maio, 24, sala 6, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3604/
910725; identificação de pessoa colectiva n.º 502597313; número
e data da apresentação: D-1036/020627.

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

31 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164725

INDOQUÍMICA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Sede: Avenida do 22 de Maio, 24, sala 6, Marrazes,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1106/
770405; identificação de pessoa colectiva n.º 500647003; número
e data da apresentação: D-1035/020627.

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

31 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164726

ORALDENTAL � CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Sede: Avenida dos Heróis de Angola, 30, 2.º, direito,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3354/
901105; identificação de pessoa colectiva n.º 502441879; número
e data da apresentação: D-1034/020627.

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

4 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164727
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CASITELA � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de José Henriques Vareda, lote 19 (Norte),
rés-do-chão, esquerdo, fracção B, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4803/
950601; identificação de pessoa colectiva n.º 503432555; número
e data da apresentação: D-1033/020627.

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

4 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Te-
resa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164728

LISMOLDE � INDÚSTRIA DE MOLDES
PARA MATÉRIAS PLÁSTICAS, L.DA

Sede: Alto Vieiro, Parceiros, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 556/
660825; identificação de pessoa colectiva n.º 500155100; número
e data da apresentação: D-1005/020627.

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

31 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164729

MOLFATEC � MOLDES DE FABRICAÇÃO TÉCNICA, L.DA

Sede: Alto Vieiro, Parceiros, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2392/
870813; identificação de pessoa colectiva n.º 501861955; número
e data da apresentação: D-1003/020627.

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

31 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164730

CENTROPLÁS � CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO
DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, L.DA

Sede: Zona Industrial, Carreira de Água, Barosa,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2915/
890718; identificação de pessoa colectiva n.º 502190906; número
e data da apresentação: D-1002/020627.

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

31 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164731

LEIRIBRUNO � EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Miguel Torga, lote 1, 5.º, esquerdo, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5374/
970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503802018; número
e data da apresentação: D-911/270602.

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

24 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164932

RAL � REIS, AUTO MECÂNICA, L.DA

Sede: Alcogulhe, Azóia, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4059/
921214; identificação de pessoa colectiva n.º 502883545; número
e data da apresentação: D-1000/020627.

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

30 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164757

DESGASTINOX � AÇOS FINOS E ANTIDESGASTE, L.DA

Sede: Rua do Professor Alves de Brito, 77, Pousos,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6974/
000531; identificação de pessoa colectiva n.º 505000074; número
e data da apresentação: D-909/020627.

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

30 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000164755

UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA

Sede: Santa Catarina da Serra,
2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 20/
20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 501751378; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 35/20020117.

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

CAPÍTULO I

Denominação, fins e sede

ARTIGO 1.º

A associação tem a denominação de União Desportiva da Ser-
ra, designada por U. D. S., com sede no lugar e freguesia de Santa
Catarina da Serra, concelho e distrito de Leiria, é uma colectivi-
dade desportiva, recreativa e cultural. Fundada em 27 de Outubro
de 1976, e rege-se pelos presentes estatutos, pelos regulamentos
internos e pela legislação em vigor.

ARTIGO 2.º

A U. D. S. tem por fim a promoção cultural dos associados, atra-
vés da educação física e desportiva e da acção recreativa e intelec-
tual, visando a sua formação humana e integral, encontrando-se aberta
a pessoas de ambos os sexos.

ARTIGO 3.º

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção, o conse-
lho fiscal e o conselho de disciplina, podendo ser criadas secções
para coadjuvar com a direcção.

Internamente a assembleia geral é soberana e perante ela responde
a direcção, cuja actividade está sujeita permanentemente à inspec-
ção do conselho fiscal.

ARTIGO 4.º

A U. D. S. tem a sua sede e instalações sociais e desportivas em
Santa Catarina da Serra, podendo ocupar ou possuir, instalações em
quaisquer outras localidades.

ARTIGO 5.º

São interditas à U. D. S. quaisquer actividades políticas.
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CAPÍTULO II

Insígnias

ARTIGO 6.º

O modelos e as descrições das insígnias e equipamentos do clube,
são os constantes do regulamento geral, sendo considerado oficial o
equipamento n.º 1, camisola, calção, meias pretas com riscas bran-
cas e o emblema do clube.

CAPÍTULO III

Composição

ARTIGO 7.º

O Clube é composto de um número ilimitado de sócios.

ARTIGO 8.º

Qualquer pessoa pode, por si ou pelos seus legais representantes,
requerer a sua admissão para sócios da U. D. S.

ARTIGO 9.º

Os sócios da U. D. S., podem ser auxiliares de mérito, benemérito
e honorários.

ARTIGO 10.º

1 � São efectivos os sócios maiores de 18 anos, que requererão a
sua admissão, para usufruírem de todos os direitos e ficarem sujeitos
a todos os deveres estatutários e, nesses condições, foram admiti-
dos.

2 � São auxiliares os sócios cujas condições de admissão lhes
assegurem apenas alguns direitos, e os sujeitem somente a alguns dessa
distinção.

3 � São sócios de mérito os desportistas ou dirigentes desporti-
vos que, pelo seu valor e acção, se tenham revelado dignos dessa
distinção.

4 � São sócios beneméritos aqueles que, pelo seu trabalho, ou por
dádivas feitas ao clube, como tal mereçam ser reconhecidos.

5 � São sócios honorários as pessoas singulares ou colectivas que,
por serviços relevantes prestados à causa do desporto ou da educa-
ção física, a assembleia geral reconheça serem dignos de tal qualifi-
cação.

ARTIGO 11.º

Os sócios demitidos podem solicitar de novo a sua admissão.
§ único. A nenhum sócio será admitido mais de duas readmissões.

ARTIGO 12.º

Todo o indivíduo que, tendo perdido a qualidade de sócio, tente
fraudulentamente readquiri-la, não poderá voltar a ser associado do
clube.

ARTIGO 13.º

1 � São direitos dos sócios:
a) Frequentar a sede e as instalações sociais e desportivas do clu-

be nas condições estabelecidas no artigo 21.º
b) Representar o clube na prática de educação física e dos despor-

tos e outras actividades previstas nestes estatutos e praticar essas
mesmas modalidades, nas instalações do clube, ainda que sem carác-
ter de competição;

c) Tomar parte nas assembleias gerais, votar, eleger e ser eleito;
d) Requerer a convocação de assembleia gerais extraordinárias nos

termos definidos nestes estatutos;
e) Examinar as contas, os documentos e os livros, relativos às

actividades do clube, nos 15 dias que precedem a assembleia geral
extraordinária, convocada com a finalidade prevista no n.º 2 do ar-
tigo 20.º;

f) Solicitar aos órgãos sociais, informações e esclarecimentos ou
apresentar sugestões de utilidade para o clube, e para os seus fins que
ele visa;

g) Propor a admissão de sócios;
h) Solicitar à direcção a suspensão do pagamento de quotas;
i) Pedir a demissão.
2 � Os direitos consignados nas alíneas c), d) e e) do número

anterior só respeitam aos sócios efectivos com mais de um ano de
antiguidade.

ARTIGO 14.º

1 � São deveres dos sócios:
a) Honrar a sua qualidade de sócio do clube, e defender intransi-

gentemente o prestígio e a dignidade da U. D. S. dentro das suas
normas de educação cívica e desportivas;

b) Cumprir os estatutos, regulamentos, e as decisões dos seus di-
rigentes, mesmo quando, por delas discordarem, se reservem o di-
reito de recorrer para os órgãos competentes;

c) Aceitar o exercício de cargos do clube, para que tenham sido
eleitos ou nomeados, salvo caso de legítimo impedimento,
desempenhando-os com aprumo que dignifique a U. D. S. dentro da
orientação fixada pelos estatutos e regulamentos;

d) Pagar as quotas e outras contribuições obrigatórias dentro dos
prazos estabelecidos;

e) Prestar toda a colaboração que o clube for solicitada;
f) Manter bom comportamento moral e disciplinar dentro das

instalações do clube, identificando-se quando lhes for solicitado;
g) Representar o clube quando disso forem incumbidos, actuando

de harmonia com a orientação definida pelos corpos gerentes;
h) Pagar as indemnizações devidas pelos prejuízos que causarem

nos bens patrimoniais do clube;
i) Perdem as regalias todos os associados, que se deixem atrasar

no pagamento das suas quotas, por mais de seis meses, sem que para
tal, não se encontre justificação.

2 � Os deveres consignados nas alíneas c) e g) do número ante-
rior, respeitam apenas aos sócios efectivos.

CAPÍTULO IV

Filiais e delegações

ARTIGO 15.º

Podem criar-se filiais e delegações da U. D. S., de harmonia com
o que for estabelecido no regulamento geral.

CAPÍTULO V

Corpos gerentes � generalidades

ARTIGO 16.º

A U. D. S., realiza os seus fins, por intermédio da assembleia geral
e dos corpos gerentes, que são: mesa da assembleia geral, direcção,
conselho fiscal e conselho de disciplina.

ARTIGO 17.º

1 � A eleição dos membros dos corpos gerentes será feita por
escrutínio secreto, de dois em dois anos, sendo elegíveis apenas os
sócios efectivos maiores, de nacionalidade portuguesa, no pleno gozo
dos seus direitos civis, políticos e estatutário e que não exerçam car-
gos ou funções remuneradas pelo clube.

2 � É permitida a reeleição dos membros dos corpos gerentes.
3 � Os membros suplentes substituirão os efectivos, nos termos

estabelecidos em regulamentos, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do
artigo 29.º

4 � Perdem o mandato os membros dos corpos gerentes, que
abandonem o lugar ou peçam a demissão, e aqueles a quem for apli-
cada qualquer das sanções previstas nas alíneas c), d) e e) do n.º 1 do
artigo 41.º

5 � Constitui abandono do lugar a prática de três faltas seguidas
ou cinco alternadas, não justificadas, às reuniões dos respectivos ór-
gãos.

6 � Em caso de demissão ou abandono dos membros dos corpos
gerentes que implique uma situação minoritária dos respectivos titu-
lares, será convocada uma assembleia geral extraordinária para pre-
enchimento dos cargos vagos.

7 � Na impossibilidade de eleição de novos membros, que garan-
tam a maioria em cada um dos respectivos órgãos, a assembleia geral
designará uma comissão administrativa para gerir o clube até final
da gerência.

8 � Nenhum sócio poderá desempenhar mais de um cargo nos
corpos gerentes.

ARTIGO 18.º

Os membros dos corpos gerentes não podem abster-se de votar
nas deliberações tomadas em reuniões, a que estejam presentes, sem
prejuízo do direito que lhes assiste, de manifestarem a sua dis-
cordância, por meio de declaração registada na acta da reunião, em
que a deliberação for tomada.
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ARTIGO 19.º

1 � Os corpos gerentes são convocados pelos respectivos presi-
dentes, e só podem deliberar com a presença da maioria dos seus
titulares.

2 � As deliberações são tomadas por maioria de votos, dos titu-
lares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, o direito a
voto de desempate.

CAPÍTULO VI

Assembleia geral

SECÇÃO I

Composição

ARTIGO 20.º

A assembleia geral é composta de todos os sócios efectivos, no
pleno gozo dos seus direitos, reunidos mediante convocação.

SECÇÃO II

Funcionamento

ARTIGO 21.º

1 � As reuniões da assembleia geral são ordinárias e extraordiná-
rias, e delas se lavra acta em livro próprio.

2 � A assembleia geral reunir-se-á ordinariamente no mês de Ja-
neiro de cada ano, para apresentação, discussão e votação do relató-
rio e contas da direcção e parecer do conselho fiscal e, ainda, para
a eleição dos novos corpos gerentes, sendo caso disso.

3 � Extraordinariamente reunir-se-á, quando requerida pela direc-
ção, conselho fiscal, ou por um grupo de, pelo menos, um quinto de
sócios efectivos, no pleno gozo dos seus direitos, devendo especificar-
-se no pedido de convocação, os motivos da mesma.

4 � Para funcionamento das assembleias gerais extraordinárias
requeridas a pedido de um grupo de sócios, é necessária a comparên-
cia da maioria absoluta dos requerentes.

ARTIGO 22.º

1 � A convocação das reuniões da assembleia geral será sempre
feita por meio de aviso expedido para cada um dos sócios, ou por
publicação, com a antecedência mínima de oito dias, no aviso indicar-
-se-á o dia, hora e local da reunião e a respectiva ordem de traba-
lhos.

2 � São nulas e de nenhum efeito as deliberações tomadas sobre
matéria estranha à ordem do dia, salvo se todos os sócios compare-
cerem à reunião, a todos concordarem com o aditamento, esta dis-
posição não se aplica às deliberações de simples saudação, ou de pe-
sar.

3 � A comparência de todos os sócios sanciona quaisquer irregu-
laridade da convocação, desde que nenhum deles se oponha à reali-
zação da assembleia.

ARTIGO 23.º

Para a assembleia geral poder funcionar em primeira convocação
é necessária, pelo menos, a presença de metade dos associados com
direito a tomar parte na mesma, podendo, em segunda convocação,
funcionar com qualquer número de sócios, meia hora depois, sempre
que o assunto seja o mesmo da primeira, e tal se declara nos avisos
convocatórios.

ARTIGO 24.º

1 � Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações são
tomadas por maioria absoluta de votos dos sócios presentes.

2 � As deliberações sobre alterações dos estatutos exigem o voto
favorável de três quartos dos sócios presentes.

3 � As deliberações sobre dissolução do clube, requerem o voto
favorável de três quartos do número de todos os sócios com direito
a voto.

ARTIGO 25.º

1 � Nenhum sócio pode votar nas matérias em que haja confli-
tos de interesse entre o clube e ele, seu cônjuge, ascendentes, ou
direito a voto.

2 � As deliberações tomadas com infracção do disposto no nú-
mero anterior são anuláveis, se o voto do sócio impedido for essen-
cial à existência da maioria necessária.

ARTIGO 26.º

As deliberações da assembleia geral, contrárias à lei, ou aos esta-
tutos, seja pelo seu objecto, seja por virtude de irregularidade havi-
das na convocação dos sócios, ou no funcionamento da assembleia
são anuláveis.

ARTIGO 27.º

1 � Sem prejuízo dos poderes conferidos por lei, ao Ministério
de Educação e Investigação Científica, MEIC, Direcção-Geral dos
Desportos e Saúde e aos demais órgãos de hierarquia desportiva, a
anulabilidade, prevista nos artigos anteriores, pode ser arguida, den-
tro do prazo de seis meses, perante os tribunais pela direcção, pelo
conselho fiscal, ou por qualquer sócio que não tenha votado na de-
liberação.

2 � Tratando-se de sócios, que não foram convocados regu-
larmente para a reunião da assembleia, o prazo só começa a cor-
rer a partir da data em que ele teve conhecimento da delibera-
ção.

3 � A anulação das deliberações da assembleia não prejudica os
direitos que terceiros de boa-fé haja adquirido, em execução das de-
liberações anuladas.

SECÇÃO III

Competência

ARTIGO 28.º

A assembleia geral detém a plenitude do poder da U. D. S. é sobe-
rana nas suas deliberações, dentro dos limites da lei e dos estatutos,
e pertence-lhe, por direito próprio, apreciar e deliberar sobre todos
os assuntos de interesse para o clube, competindo-lhe, designa-
damente:

a) Apreciar e votar o relatório de contas, e de todas as activida-
des de gerência, bem como o parecer do conselho fiscal, relativos, a
cada ano social;

b) Eleger os membros dos corpos gerentes;
c) Fixar ou alterar a importância da jóia na admissão dos sócios,

das quotas, e de quaisquer outras contribuições obrigatórias;
d) Apreciar e votar os estatutos e regulamentos do clube, velar

pelo seu cumprimento, interpretá-los, alterá-los ou vogá-los, bem
como resolver os casos neles omissos;

e) Apreciar e votar o orçamento anual, com a respectiva justifi-
cação, relativa às actividades do clube, e os orçamentos suplementa-
res, quando os houver;

f) Autorizar a direcção a realizar empréstimos e outras operações
de crédito;

g) Deliberar acerca da aquisição, alienação ou oneração de bens
imóveis e das necessárias garantias, a prestar pelo clube;

h) Apreciar e julgar os recursos para ela interpostos, desde que
sejam da sua competência;

i) Tomar conhecimento e deliberar sobre as exposições que lhe
sejam apresentadas pelos corpos gerentes ou pelos sócios;

j) Deliberar sobre a readmissão de sócios que tenham sido expul-
sos;

k) Eleger comissões para a execução ou estudo de qualquer assunto;
l) Deliberar sobre a extinção ou suspensão de qualquer secção des-

portiva ou cultural;
m) Aplicar as sanções previstas nas alíneas d) e e) do n.º 1 do

artigo 42.º;
n) Alterar as suas próprias deliberações;
o) Deliberar sobre a autorização para o clube demandar os titula-

res dos corpos gerentes, por factos praticados no exercício do res-
pectivo cargo;

p) Deliberar sobre a extinção do clube;
q) Proclamar os sócios honorários, de mérito e beneméritos, so-

bre proposta da direcção.

CAPÍTULO VII

Mesa da assembleia geral

ARTIGO 29.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta de um presidente,
uma vice-presidente, um secretário e dois vogais, competindo-lhes
representar a assembleia geral, durante as suas reuniões, em todos os
actos internos e externos, que se realizem no decorrer do mandato.
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2 � Para substituir os componentes da mesa nas suas ausências,
ou impedimentos, serão nomeados substitutos ad hoc de entre os
sócios efectivos presentes.

3 � As funções e competência dos componentes da mesa serão
definidas no regulamento geral.

CAPÍTULO VIII

Direcção

SECÇÃO I

Composição

ARTIGO 30.º

A União Desportiva da Serra é dirigida e administrada por uma
direcção composta de um presidente, um vice-presidente, um secre-
tário, um tesoureiro, um vogal e dois vogais suplentes, com as fun-
ções e competências definidas na lei e nos presentes estatutos.

SECÇÃO II

Funcionamento

ARTIGO 31.º

A direcção reúne, ordinariamente, uma vez por semana e, extra-
ordinariamente, sempre que o presidente julgue conveniente.

ARTIGO 32.º

De todas as reuniões se lavrará uma acta, em livro próprio, assi-
nada por todos os presentes.

SECÇÃO III

Competência

ARTIGO 33.º

À direcção compete, em geral, dirigir e administrar o clube, ze-
lando pelos seus interesses e impulsionado o progresso das suas ac-
tividades e, em especial:

a) Cumprir e fazer cumprir os estatutos, os regulamentos e a de-
liberações da assembleia geral e dos corpos gerentes;

b) Aprovar, rejeitar ou anular a admissão e readmissão de sócios,
salvo o disposto na alínea j) do artigo 28.º;

c) Propor à assembleia geral, com prévio parecer do conselho fis-
cal, a fixação ou alteração de quotas, e quaisquer outras contribui-
ções obrigatórias, e determinar, com o parecer favorável do mesmo
conselho, a suspensão do pagamento de jóia na admissão de sócios,
por período que julgue conveniente;

d) Aplicar as sanções previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do
artigo 41.º;

e) Propor à assembleia geral a concessão de galardões, prémios e
recompensas;

f) Solicitar pareceres do conselho fiscal;
g) Dispensar os sócios do pagamento de quotas e de outras con-

tribuições obrigatórias, nos casos previstos nos regulamentos;
h) Solicitar a convocação da assembleia geral;
i) Elaborar os regulamentos especiais que se mostrem necessários

à vida do clube;
j) Nomear comissões e os colaboradores, que julgue convenientes

para a boa execução das actividades do clube;
k) Determinar a suspensão preventiva de sócios ou atletas em caso

de infracção disciplinar;
l) Facultar aos sócios o exame dos livros de escrituração e conta-

bilidade, e a verificação de todos os documentos;
m) Facultar aos sócios o exame de contas, dos documentos, e dos

livros relativos às actividades do clube, dentro do prazo estabelecido
na alínea e) do artigo 13.º;

n) Comparecer a todas as reuniões da assembleia geral, para pres-
tar os esclarecimentos e fornecer os elementos inerentes às suas ac-
tividades;

o) Propor à assembleia geral, a proclamação de sócios honorá-
rios, de mérito e beneméritos.

CAPÍTULO IX

Conselho fiscal

SECÇÃO I

Composição

ARTIGO 34.º

O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretário e
um relator com as funções e competências definidas na lei e nos
presentes estatutos.

SECÇÃO II

Funcionamento

ARTIGO 35.º

O conselho fiscal reúne, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, quando o seu presidente o julgue necessário.

ARTIGO 36.º

De todas as reuniões se lavrará acta em livro especial e assinadas por
dos os membros presentes.

SECÇÃO III

Competência

ARTIGO 37.º

Ao conselho fiscal compete:
a) Fiscalizar e dar parecer sobre os actos administrativos e finan-

ceiros da direcção;
b) Dar parecer sobre relatório das actividades, de quotas e outras

da direcção, relativas a cada ano social, e sobre os orçamentos a
apresentar por ela à assembleia geral;

c) Dar parecer sobre a fixação ou alteração de quotas e outras con-
tribuições obrigatórias a apresentar pela direcção à assembleia geral;

d) Dar parecer sobre a suspensão do pagamento de jóia na admis-
são de sócios, proposta pela direcção;

e) Emitir parecer sobre todos os assuntos que lhe sejam apresen-
tados pela direcção;

f) Solicitar, quando entender necessário, a convocação da assem-
bleia geral;

g) Assistir, querendo, às reuniões da direcção.

CAPÍTULO X

Conselho de disciplina

ARTIGO 38.º

O conselho de disciplina é composto de um presidente, um vice-
-presidente, um secretário e um vogal, com as funções e competên-
cia definidas no regulamento geral.

SECÇÃO I

Funcionamento

ARTIGO 39.º

O conselho disciplina reúne uma vez por mês e, extraordinaria-
mente, quando o seu presidente o julgue necessário.

ARTIGO 40.º

De todas as reuniões se lavrará acta em livro especial, e assinadas
por, todos os membros presentes.

SECÇÃO II

Competência

ARTIGO 41.º

1 � Compete ao conselho de disciplina, analisar todas as infrac-
ções disciplinares, praticadas pelos sócios e atletas, que contam na
violação dos deveres estabelecidos na lei, nos estatutos e nos regu-
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lamentos do clube, será punidas, consoante a sua gravidade, com as
seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Repreensão verbal ou por escrito;
c) Suspensão por período a definir;
d) Suspensão até um ano;
e) Suspensão de um ano até três;
f) Expulsão.
2 � A aplicação de qualquer das sanções disciplinares não afasta

a responsabilidade pelo pagamento das indemnizações devidas, por
prejuízos causados ao clube.

3 � São circunstâncias atenuantes:
a) O bom comportamento anterior;
b) Prestação de serviços relevantes;
c) Em geral qualquer facto, que diminua a responsabilidade do in-

fractor.
4 � São circunstâncias agravantes:
a) Ser o infractor membro dos corpos gerentes;
b) A reincidência;
c) A acumulação de infracções;
d) A premeditação;
e) A infracção ser cometida durante o cumprimento de uma san-

ção disciplinar;
f) Resultar da infracção desprestígio para o clube, se a publicidade

for provocada pelo infractor.
5 � Há reincidências quando o infractor, tendo sido punido, por qual-

quer falta, cometer outra de igual natureza, dentro do prazo de um ano.
6 � Verifica-se acumulação, quando duas ou mais infracções são

praticadas na mesma ocasião, ou quando, uma ou mais são cometi-
das, antes de ser punida a anterior.

7 � A premeditação consiste no desígnio, formado com a ante-
cedência de, pelo menos, 24 horas, da prática da infracção.

ARTIGO 42.º

As sanções indicadas nas alíneas c) d) e e) do n.º 1 do artigo an-
terior só podem ser aplicadas mediante processo disciplinar.

ARTIGO 43.º

As infracções disciplinares, praticadas por desportistas, ficam su-
jeitas ao regime jurídico, estabelecido por lei e pelos estatutos e
regulamentos dos diversos organismos da hierarquia desportiva.

CAPÍTULO XI

Actividades do clube

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 44.º

As actividades da U. D. S. serão exercidas e orientadas de harmo-
nia com as finalidades educativas, que através daquelas se prosse-
guem e tendo sempre em vista o maior prestigio do clube e dos seus
associados.

SECÇÃO II

Actividade desportiva

ARTIGO 45.º

A actividade desportiva abrange, em princípio, a educação física
e todas as modalidades do desporto.

ARTIGO 46.º

1 � Serão criadas secções que terão a seu cargo a direcção das
várias actividades desportivas.

2 � A actividade das secções, regular-se-á pelo que for estabele-
cido no regulamento geral.

SECÇÃO III

Actividade cultural

ARTIGO 47.º

A actividade cultural visará, dentro das possibilidades do clube, a
elevação sociocultural dos seus associados.

ARTIGO 48.º

Poderão criar-se secções especiais, que terão a seu cargo a direc-
ção das actividades culturais especificadas.

CAPÍTULO XII

Galardões, prémios e recompensas

ARTIGO 49.º

Para premiar os bons serviços, a dedicação e o mérito associativo
e desportivo, o clube institui os seguintes galardões, prémios e re-
compensas:

a) Medalha de ouro;
b) Medalha de prata;
c) Medalha de cobre;
d) Título de sócio honorário;
e) Título de sócio de mérito;
i) Título de sócio benemérito;
g) Louvor conferido por assembleia geral;
h) Louvor conferido pela direcção.

ARTIGO 50.º

a) Atribuições dos galardões, prémios e recompensas, referidos nas
alíneas a) a g) do artigo anterior, e de exclusiva competência da
assembleia geral, sob proposta de qualquer sócio, ou de um dos cor-
pos gerentes.

b) Os galardões, prémios e recompensas, referidos nas alíneas a)
a f) do artigo anterior, serão retirados, sempre que ao respectivo
sócio, for aplicada sanção disciplinar, de suspensão ou de expulsão.

CAPÍTULO XIII

Recursos

ARTIGO 51.º

São susceptíveis de recurso, para a assembleia geral, as delibera-
ções de qualquer dos corpos gerentes.

CAPÍTULO XIV

Regulamentos

ARTIGO 52.º

Para a convenientes aplicação dos princípios gerais, defenidas nes-
tes estatutos poderão elaborar-se os regulamentos que se mostrem
necessários.

CAPÍTULO XV

Instalações sociais e desportivas

ARTIGO 53.º

Consideram-se instalações sociais e desportivas da U. D. S. todas
as edificações e recintos, onde se exerçam sob jurisdição do clube, as
suas actividades.

ARTIGO 54.º

Sem prejuízos de utilização das instalações sociais e desportivas
pelo atletas da U. D. S., tanto em provas, como em treinos, será
assegurada aos sócios, na medida do possível, a frequência das mes-
mas instalações de harmonia com os fins do clube.

CAPÍTULO XVI

Dissolução

ARTIGO 55.º

1 � Para além das causas legais de extinção, a U. D. S. poderá
ser dissolvida por motivos de tal forma, graves e insuperáveis, que
tornem impossível a realização dos seus fins.

2 � A dissolução será deliberada por assembleia geral, especial-
mente convocada para o efeito.
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3 � Na mesma reunião a assembleia geral estabelecerá as disposi-
ções necessárias à distribuição do património liquido social, se o
houver, revertendo a favor da freguesia, para ser empregue em obras
de interesse geral.

ARTIGO 56.º

1 � Dissolvido o clube, os poderes conferidos aos seus órgãos
ficam limitados à prática dos actos, meramente conservatórios e dos
necessários, quer à liquidação do patrimonial social, quer à utilização
das actividades pendentes, pelos actos restantes, e pelos danos que
deles advenham ao clube responde, solidariamente, os sócios que o
praticarem.

2 � Pelas obrigações que os titulares dos corpos gerentes, con-
traírem, o clube só responde perante terceiros, se estes estavam de
boa-fé, e à extinção não tiver sido dada a devida publicidade.

CAPÍTULO XVII

Disposições gerais

ARTIGO 57.º

O ano social do clube começa em 1 de Agosto, termina em 31 de
Julho e a ele devem ser feitas e referidas as contas de gerência.

ARTIGO 58.º

1 � Os membros dos corpos gerentes não podem, nem directa-
mente nem por interposta pessoa, fazer fornecimentos ou negociar
com o clube.

2 � O disposto do número anterior aplicar-se, igualmente às so-
ciedades ou empresas em que aqueles elementos sejam interessados.

ARTIGO 59.º

Estatutos aprovados por assembleia geral existente em 2 de De-
zembro de 1997.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
3000082091

C. P. S. � CONSULTORES DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Urbanização Nova Leiria, Avenida do 22 de Maio,
lote 51, rés-do-chão, C e D, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4015/
921020; identificação de pessoa colectiva n.º 502853239; número
e data da apresentação: D-2027/20010705.

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

7 de Agosto de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000080683

EQUIPOREP � REPRESENTAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Carreira de Água, Barosa, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5671/
971008; identificação de pessoa colectiva n.º 503994170; número
e data da apresentação: D-2018/050701.

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

7 de Agosto de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000080665

AMIFER � ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS AUTO, L.DA

Sede: Estrada da Figueira da Foz, 161, edifício Almoinhas,
Marrazes, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3629/
910903; identificação de pessoa colectiva n.º 502612347; número
e data da apresentação: D-2053/010709.

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

9 de Agosto de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000080757

PLASTIDOM � PLÁSTICOS INDUSTRIAIS
E DOMÉSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 399/
610215; identificação de pessoa colectiva n.º 500219672; número
e data da apresentação: D-2048/010706.

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

9 de Agosto de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000080740

PORTO DE MÓS

VÍTOR MANUEL SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1765/021106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/021106.

Certifico que Vítor Manuel Silva, solteiro, maior, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Vítor Manuel Silva, Uni-
pessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Chão Pardo, 2, no lugar de
Cruz da Légua, freguesia de Pedreiras, concelho de Porto de Mós.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, dele-
gações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação
da sociedade, em território nacional e estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste em transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrem, nacional e internacional, comércio de
materiais de construção.

4.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de 50 000
euros e representa-se por uma única quota desse valor nominal,
pertencente ao sócio.

5.º

A sociedade poderá participar, por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e, ainda, comparticipar na criação de no-
vas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades coin-
cida ou não, no todo ou parte, com o da mesma.

6.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global de 150 000 euros.

7.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remunera-
ção, pertence ao sócio Vítor Manuel Silva, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos
da conta aberta em nome da sociedade, para aquisição de mercado-
rias e bens do giro comercial e, ainda, liquidação das despesas com a
constituição e registo da sociedade.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Pinheiro da Conceição. 2001274874



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 302 � 31 de Dezembro de 200228 152-(54)

PRECLARO � PAVIMENTOS PRÉ-ESFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 152/720103; identificação de pessoa colectiva n.º 500221723;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/021111.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Emília Machado Rodrigues Silva Marques, por re-
núncia, em 14 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Pinheiro da Conceição. 2001274882

ROSA VIRTUDES � MODAS E DECORAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1766/021111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/021111.

Certifico que Rosa Odete Vitória das Virtudes, casada com Carlos
Alves Bento na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

A sociedade a adopta a firma Rosa Virtudes � Modas e Decora-
ções, Unipessoal, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do General Trindade, 167,
no Centro Comercial Palmeira, no lugar e freguesia de Mira de Aire,
concelho de Porto de Mós.

2 � Por deliberação da gerência poderá a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e po-
derá abrir sucursais, delegações ou estabelecimentos, em qualquer local
do território nacional estrangeiro.

3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de vestuá-
rio para adultos. Loiças, cutelaria e outros artigos para uso domés-
tico. Cortinados e outros têxteis para o lar.

4.º

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

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde a uma quota daquele valor, perten-
cente à única sócia.

6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, ficará a cargos de quem vier a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já designada gerente a
sócia Rosa Odete Vitória das Virtudes.

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

7.º

A celebração de quaisquer negócios jurídicos entre o ora outor-
gante e a sociedade ora constituída, fica desde já autorizada, con-
tanto que os mesmos sirvam para a prossecução do objecto social da
mesma sociedade.

8.º

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade ou parte
do capital social depositado em nome da sociedade, a fim de custear
as despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equi-
pamentos e instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing, bem como comprar e tomar de
arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,

mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definiti-
vamente matriculada.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Car-
mo Pinheiro da Conceição. 2001274890

LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

COTRAF � COMPANHIA DE TRANSPORTES
EM FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 435/991021; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20021023.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital de 50 000 euros para 500 000 euros, tendo o ar-
tigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no
valor nominal de 250 000 euros, pertencentes uma a cada uma das
sócias.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2002. � A Conservadora interina, Filomena
do Carmo Martins Vaz Pereira. 2001476957

CASCAIS

NATA � GESTÃO E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 329-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 57/020712.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NATA � Gestão e Investimento
Imobiliário, L.da, tem a sua sede na Rua de A Gazeta d�Oeiras, 2, 4.º,
letra A, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oei-
ras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a realização de investimentos em
bens imobiliários para arrendamento ou exploração e actividades de
consultoria para os negócios e a gestão de imóveis.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras socie-
dades, ainda que com objecto diferente, bem como participar em
agrupamentos complementares de empresas ou, por qualquer forma,
associar-se a outras pessoas singulares ou colectivas.

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
de 30 000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Monteiro Cus-
tódio, uma de 10 000 euros, pertencente ao sócio João Furtado dos
Santos Custódio, e uma de 10 000 euros, pertencente ao sócio An-
tónio Luís da Silva Furtado dos Santos.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares de capi-
tal, desde que a assembleia geral assim o delibere por maioria do capital
social, até ao montante de cinco vezes o capital social, sendo a
obrigação de cada sócio proporcional à sua quota de capital.
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ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios.
2 � A cessão de quotas em favor de estranhos depende do con-

sentimento da sociedade, ficando, neste caso, atribuído a esta, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o direi-
to de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � Por falecimento de qualquer sócio a respectiva quota não se
transmitirá aos herdeiros do falecido, podendo a sociedade amortizá-
-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

2 � No caso previsto no número anterior o valor de amortiza-
ção ou aquisição da quota, será o que resultar do último balanço
aprovado à data do falecimento.

ARTIGO 7.º

A amortização de quotas será permitida:
Por acordo com o respectivo titular;
Quando ocorra sentença ou acordo em processo de divórcio, ou

separação judicial de pessoas e bens e desde que a quota seja adjudi-
cada, total parcialmente, a cônjuge de um dos sócios;

No caso de falência ou insolvência do sócio ou por qualquer mo-
tivo sujeita a apreensão ou venda judicial;

No caso de arresto, arrolamento, penhora ou oneração, por qual-
quer outra forma, da quota;

No caso de qualquer quota ser cedida a favor de terceiros, sem
prévio consentimento da sociedade;

No caso de qualquer sócio prejudicar gravemente a sociedade, le-
sando os interesses desta;

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação do respectivo
titular.

ARTIGO 8.º

Dependem de deliberação dos sócios, reunidos em assembleia ge-
ral, os seguintes actos:

A aquisição, oneração ou alienação, sob qualquer forma, de bens
imóveis;

A aquisição, oneração ou alienação, sob qualquer forma, de parti-
cipações em outras sociedades;

A associação, sob qualquer forma, a outras pessoas singulares ou
colectivas;

A adjudicação de empreitadas.

ARTIGO 9.º

1 � A representação da sociedade, em juízo ou fora dele, fica a
cargo da gerência.

2 � A gerência será constituída por um ou mais gerentes, con-
forme for deliberado em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes os sócios António Luís da Silva Furtado dos Santos e
João Furtado dos Santos Custódio.

3 � A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, podendo a remuneração consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade, ficando desde já
deliberado e até que a assembleia geral delibere em contrário, que a
gerência não é remunerada.

4 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � O Escriturário Superior, António
Joaquim Solano Pires. 1000159744

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS GESTORES
E TÉCNICOS DOS RECURSOS HUMANOS

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 303/20000331; identificação de pessoa colectiva n.º 500978735;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
37/20010719.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida de António Augusto de Aguiar,

106, 7.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

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

Está conforme o original.

20 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 3000073026

LISBOA � 2.A SECÇÃO

FERNANDO LOPES � PROJECTOS E PRODUÇÕES
AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5577/950525; identificação de pessoa colectiva n.º 503425133;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 76/20011218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação de capital e alteração do contrato quanto ao ar-

tigo 3.º
Reforço: 602 410$, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios na proporção das quotas.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Fernando Mar-
ques Lopes, e uma de valor nominal de 500 euros, pertencente à
sócia Maria João Caldas Seixas Marques Lopes.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao dobro do capital social.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000165163

LISBOADENTAL � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE MATERIAL DENTÁRIO E HOSPITALAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4764/940513; identificação de pessoa colectiva n.º 503200255;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 6 e 7/20011218.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Elísio Ventura Cardoso, por ter

renunciado em 30 de Novembro de 2001.
Nomeação de gerente, por deliberação de 30 de Novembro de 2001 
Maria das Dores Pombares Vieira Lisboa Ventura Cardoso.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000165164

LOPES & GALVÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 526/890412; identificação de pessoa colectiva n.º 500938628;
inscrição n.º 6; data da apresentação: 20011218.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000165166

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TÁXIS EVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 66 329; identificação de pessoa colectiva n.º 500951616; entra-
da n.º 2922/040602.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165114

TAVARES & CRUZ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 929; identificação de pessoa colectiva n.º 505157730; entra-
da n.º 2962/040602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165160

TÁXIS M. FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 194; identificação de pessoa colectiva n.º 500454027; entra-
da n.º 2914/040602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165115

SILVA & SALDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 940; identificação de pessoa colectiva n.º 500248486; entra-
da n.º 2877/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165116

TABACARIA A GAIVOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 408; identificação de pessoa colectiva n.º 500626030; entra-
da n.º 2883/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165117

TABACARIA GLÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 794; identificação de pessoa colectiva n.º 500946973; entra-
da n.º 2881/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165119

SOLUÇÃO � CORRETORES E CONSULTORES
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 753; identificação de pessoa colectiva n.º 502195401; entrada
n.º 2893/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165121

SEGFER � MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 160; identificação de pessoa colectiva n.º 500894841; entra-
da n.º 2892/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165123

SGQ � MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1717; identificação de pessoa colectiva n.º 502401770; entrada
n.º 2889/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165126

SIMPLÍCIO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 261; identificação de pessoa colectiva n.º 500986070; entra-
da n.º 2888/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165128

SAUDEC � CONSULTADORIA E ESTUDOS
EM SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 986; identificação de pessoa colectiva n.º 505122316; entra-
da n.º 2738/290502.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000164490

TOP TOURS � HOLDING, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1757/901102; identificação de pessoa colectiva n.º 502440236;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 26/020916.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património das sociedades

incorporadas para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: Top Atlântico Turismo � Holding de

Distribuição Turística, SGPS, S. A., Rua de São Bernardo, 62, Lis-
boa.

Sociedades incorporadas: MACROTUR � Iniciativas Turísticas
(SGPS), S. A., Avenida de 5 de Outubro, 321, 8.º, Lisboa, Top Tours �
Holding, SGPS, S. A., Avenida de Duque d�Avila, 185, 3.º A/B, Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2000972527

TIP TRAILERS PORTUGAL � ALUGUER DE VEÍCULOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 970/001205; identificação de pessoa colectiva n.º 505036053;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 52 e 53/020403.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Antonius Merks, por renún-
cia, em 18 de Outubro de 2001, e a seguinte designação:

Designação de gerente, por deliberação de 31 de Janeiro de 2002,
Robert Alexander Oudmaijer, casado, Bankastraat 3, 2585 EE Den
Haag, Holanda.

24 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 2001121954

SANUSBEL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE DERMOCOSMÉTICA E NUTRIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 921/021024; identificação de pessoa colectiva n.º 506311660;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/021024.

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

1.º

A sociedade adopta a firma SANUSBEL � Comércio de Produtos
de Dermocosmética e Nutrição, L.da, com sede na Avenida dos De-
fensores de Chaves, 73-B, Galeria, freguesia de Nossa Senhora de
Fátima, concelho de Lisboa.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar
sucursais, agências, delegações ou outras formas de representação
social.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de produtos de
dermocosmética, higiene, nutrição, acessórios e outros artigos de
saúde.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um dos só-
cios, Afonso Miguel das Neves Cavaco e Olívio Lopes Dias.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo de dois gerentes, ficando desde
já nomeados gerentes os dois sócios, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada é neces-
sária a assinatura de dois gerentes, excepto em actos de mero expe-
diente, em que é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, quando a favor de tercei-
ros depende do consentimento da sociedade, tendo esta, em primei-
ro lugar, bem como os sócios não cedentes, em segundo lugar, direi-
to de preferência na respectiva aquisição.

6.º

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

7.º

A sociedade poderá amortizar quotas em caso de penhora, arres-
to, arrolamento, interdição ou morte do respectivo titular.

8.º

É vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade em fianças,
abonações, letras de favor e outros actos alheios aos negócios soci-
ais.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001122292

SERALVA � COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 907/021021; identificação de pessoa colectiva n.º 506305236;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/021021.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SERALVA � Comércio e Em-
preendimentos Imobiliários, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida
dos Estados Unidos da América, 97, 12.º, direito, freguesia de Alva-
lade, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede da sociedade
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar sucursais, agências, delegações e quaisquer outras formas locais
de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio geral, compra, ven-
da e arrendamento de propriedades e empreendimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � São gerentes todos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser deli-

berado em assembleia geral.
4 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou

contratos estranhos ao seu objecto, tais como fianças, abonações,
letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial ou
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento prévio
da sociedade, a qual terá, em primeiro lugar, e os sócios, em segun-
do, o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 1 500 000 euros, desde que a chamada seja deli-
berada pela unanimidade dos votos representativos da totalidade do
capital social.
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ARTIGO 8.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e
deve ser feita por meio de carta registada, com aviso de recepção,
dirigida a cada um dos sócios com a antecedência mínima de 15 dias,
a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais
longo.

São seus sócios, João Gilberto Varela Vala, Joaquim Vala, Paulo
Alexandre Lourenço Vala e Patrícia Lourenço Vala.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001129254

ROSA & EMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 136; identificação de pessoa colectiva n.º 500404526; entra-
da n.º 2743/290502.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000164347

VIÚVA CONTRERAS & FILHO, SUCESSOR
APOLINAR CONTRERAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 20 902; identificação de pessoa colectiva n.º 500301077; entra-
da n.º 3187/070602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000164348

TOBIS PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 406; identificação de pessoa colectiva n.º 500285349; entra-
da n.º 3188/070602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000164350

T. A. B. H. � INVESTIMENTO E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7293; identificação de pessoa colectiva n.º 503804770; entrada
n.º 3189/070602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000164351

UNILEVER BESTFOODS PORTUGAL � PRODUTOS
ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 930/011220; identificação de pessoa colectiva n.º 500161453;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 36 e inscrição n.º 37; números e data
das apresentações: 12 e 13/020823.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções dos administradores Paul Willian Prestin, Paul
Raymond Golfin e de Luís Manuel Freitas Mesquita Dias, por renún-
cia, em 31 de Maio de 2002, e a seguinte designação:

Designação dos membros do conselho de administração, em 31 de
Maio de 2002.

Período: até ao final do mandato em curso 2001-2003.
Presidente, Jean François Gabriel Alfonsi, casado, Rua de Garcia

da Orta, 71, 3.º, Lisboa, vogais: Remko Marc Wessels, casado, Rua
do Clube, 92, Quinta da Marinha, Cascais, e Alberto Manuel Rosete
Ponte, casado, Avenida de Marconi, 12-D, 6.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164353

SANTANDER PENSÕES � SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE PENSÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6388/951213; identificação de pessoa colectiva n.º 503541222;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 5/021024.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação dos secretários, por deliberação de 19 de Abril de 2001.
Período: triénio de 2001-2003.
Efectiva: Maria Tereza de Almada de Sá de Menezes.
Suplente: Cláudia Cristina São José Ferreira Madaleno Paula.

8 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164355

TOP TOURS HOLDING, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1757/901102; identificação de pessoa colectiva n.º 502440236;
inscrição n.º 27; número e data da apresentação: 4/020912.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de administrador, por deliberação de 25 de Março de
2002.

Ana Maria Gomes Pinheiro Horta, casada, Avenida do Visconde
Valmor, 1-A, 6.º, C, Lisboa.

Período: até ao final do mandato em curso, 2002-2003.

8 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164356

RESTAUROSISTEMAS � SERVIÇOS RESTAURO
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8788/981020; identificação de pessoa colectiva n.º 504251414;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/020213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominado o
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo:
AUTOTRÓNICA � Montagem de Auto Acessórios, L.da, uma quo-
ta no valor nominal de 250 euros, e Carlos Manuel Cardoso Salva-
do, uma quota no valor nominal de 4750 euros.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164357
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ROSA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 879; identificação de pessoa colectiva n.º 501149716; entra-
da n.º 3105/060602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000164359

RENALCONSTRE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 366; identificação de pessoa colectiva n.º 505395428; entra-
da n.º 3091/060602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000164361

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SABOAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7472; identificação de pessoa colectiva n.º 502615699; data da
apresentação: 020418.

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

30 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164363

TURBOGESTÃO � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5901; identificação de pessoa colectiva n.º 503408123; data da
apresentação: 020424.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

30 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164365

ONAL � OFICINA NACIONAL DE ARMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 374; identificação de pessoa colectiva n.º 500725748; data da
apresentação: 020424.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2001.

30 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164366

TECNIMECHA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
REMODELAÇÃO E CONSERVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9291; identificação de pessoa colectiva n.º 504371592; entrada
n.º 3164/070602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000164333

SETARTEL � SERVIÇOS, TECNOLOGIAS
E ARTIGOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 491; identificação de pessoa colectiva n.º 500963274; entra-
da n.º 3162/070602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000164337

SGUS LISBOA � SOCIEDADE GESTORA DE UNIDADES
DE SAÚDE DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 114/010115; identificação de pessoa colectiva n.º 505223490;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/021029.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de administradores, por deliberação de 10 de Outubro
de 2002, para adopção do regime de conselho de administração.

Período: até ao final do mandato em curso 2000-2003.
Margarida Aldora Martins Mendes Moreira, viúva, Travessa do

Veloso, 91, 2.º, Porto, e Diamantino José Teixeira Ribeiro, casado,
Rua de Norton de Matos, 202, Alfena, Ermesinde.

O administrador único, Cláudio Augusto Carvalho, passou a inte-
grar o conselho de administração na qualidade de presidente.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001122250

ONDEMAND � TECNOLOGIA INFORMÁTICA
EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 903/021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506290794;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/021018.

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

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma ONDEMAND � Tecnologia Infor-
mática Empresarial, S. A.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a prossecução de actividades
relacionadas com a concepção, desenvolvimento e implementação
de tecnologia na área da informática, informação e comunicações
móveis, bem como a sua comercialização, o apoio tecnológico e
consultoria nas áreas acima referidas.

2 � A sociedade pode adquirir livremente participações em so-
ciedades com objecto igual ou diferente do referido no número an-
terior, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas, mediante aprovação em assembleia
geral.

ARTIGO 3.º

Sede

1 � A sede da sociedade é na Avenida da Liberdade, 220, 2.º,
freguesia do Coração de Jesus, em Lisboa.

2 � A sociedade pode, mediante deliberação do conselho de ad-
ministração, deslocar ou transferir a sua sede social para o mesmo
concelho ou concelho limítrofe.

3 � Por simples deliberação do conselho de administração, a
sociedade pode estabelecer sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social em qualquer ponto do território na-
cional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 150 000 euros, dividido em 30 000 acções, com o valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � Todas as acções são nominativas.
2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,

100, 500, 1000 e 10 000 acções.
3 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo

as assinaturas ser apostas por chancela ou por outro tipo de repro-
dução mecânica.

4 � É autorizada a emissão de acções preferenciais sem voto,
até ao montante de metade do capital.

5 � As acções preferenciais sem voto conferem direito a um
dividendo prioritário não inferior a 5 % do respectivo valor nomi-
nal.

6 � Os accionistas, na proporção directa das acções de que fo-
rem titulares, têm o direito de preferência de novas acções em futu-
ros aumentos de capital.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções

1 � No caso de alienação de acções nominativas a terceiros, os
outros accionistas gozam de direito de preferência.

2 � No caso de os accionistas não pretenderem exercer o seu
direito de preferência, a transmissão de acções da sociedade a tercei-
ros fica subordinada ao consentimento da sociedade a ser prestado
pela assembleia geral.

3 � Se qualquer accionista pretender transmitir as suas acções a
terceiros, deverá comunicar tal pretensão ao presidente da mesa da
assembleia geral, por carta registada com aviso de recepção, identi-
ficando o nome e o endereço dos pretendentes adquirentes, o nú-
mero de acções a alienar, o preço e os demais termos e condições da
transmissão.

4 � O presidente da mesa da assembleia geral deverá imediata-
mente comunicar, por carta registada com aviso de recepção, a to-
dos os accionistas, os referidos elementos de oferta, e que podem
exercer a preferência no prazo de 30 dias a contar da recepção da
respectiva data.

5 � O presidente da mesa da assembleia geral deverá também
imediatamente convocar uma assembleia geral para deliberar nos
termos do subsequente n.º 9, sobre o pedido de consentimento para
a pretendida transmissão.

6 � Pretendendo mais de um accionista preferir, as acções serão
divididas entre eles na proporção da respectiva participação no ca-
pital social.

7 � No caso da preferência ser exercida, procederão, alienante e
adquirente, de imediato às formalidades necessárias à respectiva trans-
missão, ficando sem efeito a convocação da assembleia geral.

8 � No caso de nenhum accionista exercer o seu direito de pre-
ferência no indicado prazo de 30 dias, deverá a assembleia geral
deliberar sobre o consentimento da sociedade à transmissão das ac-
ções no prazo máximo de 60 dias a contar da comunicação prevista
no antecedente n.º 3, equivalendo a consentimento o decurso desse
prazo sem que qualquer deliberação tenha sido tomada.

9 � No caso de a assembleia geral recusar o consentimento à
transmissão de acções a terceiro, a sociedade assume a obrigação de
fazer adquirir as acções por outra pessoa, ou pela própria sociedade,
desde que neste último caso sejam observados os limites legais, nas
condições de preço e pagamento do negócio para o que foi solicita-
do o consentimento, quando o recuse licitamente e, sendo aquela
transmissão efectuada a título gratuito, ou sendo provado pela so-
ciedade a simulação de preço, a aquisição será efectuada pelo valor
real calculado nos termos de uma arbitragem a efectuar nos termos
referidos no n.º 7.

10 � O disposto nos números antecedentes não se aplica no caso
de transmissão por morte, nem à transmissão de acções de um accio-
nista para sociedades com as quais este esteja em relação de grupo.
Entende-se para este efeito como sociedades em relação de grupo
todas as que, directa ou indirectamente, sejam participadas em mais
de 50 % pela mesma entidade.

11 � Se qualquer accionista transmitir as suas acções sem obser-
var o estipulado neste artigo ou, tendo-o observado, altere os ter-
mos e condições da transmissão ou a pessoa do adquirente, a trans-
missão não produzirá quaisquer efeitos em relação à sociedade.

12 � No caso de alienação de acções próprias, os accionistas têm
direito de preferência na proporção das acções que possuírem à data
da deliberação.

13 � Nenhum dos accionistas poderá dar de caução, penhorar,
ou por qualquer outro modo onerar, parte ou a totalidade das acções
de que for titular, sem o consentimento por escrito da sociedade.

ARTIGO 7.º

Obrigações

A sociedade pode emitir obrigações no montante e nas modalida-
des que forem deliberadas pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o fiscal único.

2 � O conselho de administração poderá designar um secretário
nos termos do n.º 1 do artigo 446.º, D, do Código das Sociedades
Comerciais, o qual exercerá as competências fixadas por lei.

ARTIGO 9.º

Constituição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tenham
em seu nome averbadas nos registos da sociedade até 10 dias antes
da data marcada para a reunião, o número mínimo de acções neces-
sário para conferir voto, devendo estas permanecer averbadas em
nome do accionista até ao encerramento da reunião da assembleia
geral.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � A mesa da assembleia geral é composta pelo presidente e

pelo secretário da mesa da assembleia geral, ou quando tenha sido
nomeado, pelo secretário da sociedade, eleitos por três anos e reele-
gíveis por uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

Convocação da assembleia geral

As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem ser
sempre feitas por carta registada, expedida com a antecedência mí-
nima de 21 dias, salvo se na primeira for logo marcada uma segunda
data para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar, caso
em que se aplica o disposto no n.º 4 do artigo 383.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

Deliberações da assembleia geral

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria dos
votos emitidos, salvo quando a lei ou os estatutos exigem maioria
qualificada.

ARTIGO 12.º

Conselho de administração

1 � A sociedade é administrada por um conselho, composto por
três ou cinco membros, que podem não ser accionistas, designados e
eleitos por um período de três anos.

2 � É autorizada a eleição de um administrador suplente.
3 � O conselho de administração escolherá o seu presidente po-

dendo substituí-lo em qualquer tempo.
4 � É dispensada a caução para os administradores designados

neste contrato.
5 � O conselho de administração será ou não remunerado conso-

ante o deliberado na assembleia geral.
6 � O conselho de administração poderá delegar em um ou mais

administradores ou numa comissão executiva a gestão corrente da
sociedade.

ARTIGO 13.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração deverá reunir pelo menos uma
vez por semestre e sempre que for convocado pelo seu presidente
ou por dois dos seus membros.

2 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
por outro membro, mediante carta dirigida ao presidente.

3 � É permitido aos administradores o voto por correspondên-
cia.
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4 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria dos votos dos administradores presentes ou representa-
dos e dos administradores que votem por correspondência.

ARTIGO 14.º

Representação da sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de qualquer um administrador conjuntamente

com a de um mandatário, agindo o último nos termos constantes do
respectivo mandato;

c) Pela assinatura do administrador-delegado dentro do limite dos
poderes que lhe foram delegados;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos cons-
tantes dos respectivos mandatos.

ARTIGO 15.º

Conselho fiscal

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único efectivo
e um fiscal único suplente, que deverão ser revisores oficiais de con-
tas ou sociedades de revisores oficiais de contas, designados por um
período de três anos.

ARTIGO 16.º

Adiantamentos sobre os lucros

1 � Salvo deliberação em contrário, não pode deixar de ser dis-
tribuída aos accionistas metade do lucro distribuível do exercício.

2 � A assembleia geral poderá deliberar que no decurso do exer-
cício sejam feitos aos accionistas adiantamentos sobre os lucros, nos
termos da lei.

ARTIGO 17.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 18.º

Designações

São eleitos para o primeiro mandato os seguintes membros dos
órgãos sociais:

Assembleia geral: presidente, António Assis Teixeira, casado, com
domicílio profissional na Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 13,
1.º, Lisboa; secretário, António Virgílio Vieira, casado, com domicí-
lio profissional na Rua de Rodrigo da Fonseca, 79, 2.º, esquerdo,
Lisboa;

Conselho de administração: presidente, Manuel de Abreu Castelo
Branco, casado, com domicílio profissional na Praça do Marquês de
Pombal, 1, 8.º, Lisboa, vogais: Bruno Miguel da Silva Gonçalves
Sardinha da Silva, casado, residente na Rua de Manuel Martins da
Hora, lote 7, 4.º, esquerdo, Amadora, Paulo Crispim Gomes, casado,
com domicílio profissional na Avenida da Liberdade, 220, 2.º, em
Lisboa.

Fiscal único: efectivo, António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
como sede na Rua do General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1.º, A,
Lisboa, a qual designa para exercer o cargo em nome próprio o re-
visor oficial de contas Justino Mendes dos Santos Romão; suplente,
Fernando Jorge Marques Vieira, revisor oficial de contas, casado, com
domicílio profissional na Rua do General Firmino Miguel, 3, torre
2, 1.º, A, Lisboa.

ARTIGO 19.º

Disposição transitória

Ficam desde já autorizados quaisquer dois administradores da so-
ciedade, conjuntamente a, antes do registo definitivo da constitui-
ção da sociedade, realizar em nome da mesma contratos de arrenda-
mento, contratos de compra e venda, nomeadamente bens móveis
ou imóveis, contratos de aluguer, arrendamento, leasing mobiliário
ou imobiliário, trespasse, contratos de fornecimento de água, elec-
tricidade, telefone e telex, contratos de trabalho, abertura e movi-
mentação de contas bancárias e levantamento ou movimentação do
capital depositado.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001129220

SEM VINCOS � EMPRESA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5422/941024; identificação de pessoa colectiva n.º 503284874;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 13; números e
datas das apresentações: 22-23/020206.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Arlindo Gomes Marques e de
Ilídio Alberto Dâmaso, por renúncia, em 15 de Outubro de 2001, e
foi aumentado o capital social de 400 000$ para 5000 euros e rede-
nominação do capital para euros, ficando assim alterado parcialmente
o contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passaram a ter a seguin-
te redacção:

3.º

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

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a car-
go de ambos os sócios, que ficam desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164556

SANTANDER PENSÕES � SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS DE PENSÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6388/951213; identificação de pessoa colectiva n.º 503541222;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 38/020503.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aditado o
n.º 4 do artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Representação do capital social

1 � O capital social é representado por 200 000 acções, com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções são nominativas, embora convertíveis em acções
ao portador, a requerimento e à custa do accionista interessado, desde
que essa conversão haja sido autorizada pela assembleia geral, medi-
ante deliberação representativa de 75 % do capital social.

3 � Os títulos representativos das acções podem incorporar 1,
10, 50 ou 100 acções e serão assinados por dois administradores,
podendo uma das assinaturas ser feita por chancela.

4 � As acções poderão revestir a forma escritural, sem incorpo-
ração em título.

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

Em 3 de Maio de 2002, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva, os documentos respeitan-
tes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164560

ROSA BRANCA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7204/961226; identificação de pessoa colectiva n.º 503782238;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 158 e 159/020326.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Armando Martins, por renún-
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cia, em 20 de Março de 2000 e foi aumentado o capital social de
500 000$ para 1 500 000$, tendo sido alterado parcialmente o con-
trato quanto aos artigos 3.º, n.º 1, e 6.º, que passaram a ter seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do va-
lor de 1 350 000$, pertencente à sócia Maria Isabel Matias Barrei-
ros, e uma do valor de 150 000$, pertencente ao sócio Nuno Ale-
xandre Barreiros das Neves.

6.º

A gerência, dispensada de caução, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Maria
Isabel Matias Barreiros, agora nomeada gerente, sendo necessária e
suficiente a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164563

VALPAÇO � IMOBILIÁRIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3092/920110; identificação de pessoa colectiva n.º 502677287;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/020208.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominado o
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4500 euros,
pertencente ao sócio Rolando João Pires Teixeira, e outra de 500 eu-
ros, pertencente à sócia Maria João Mafalda Isabel de Sobral Casquilho
Lopes Cardoso Pires Teixeira.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164572

VALMADORA � IMOBILIÁRIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2072/910102; identificação de pessoa colectiva n.º 502471530;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 13/020208.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 5000 euros e redenominado o
capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contrato
quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e formado por duas quotas, uma no valor nominal de 2500 eu-
ros, titulada em nome de Rolando João Pires Teixeira, e outra no
valor nominal de 2500 euros, titulada em nome da VALGEST �
Imobiliária e Gestão, S. A.

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

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164576

TER CAÇA � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE CAÇA E PESCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7011/960927; identificação de pessoa colectiva n.º 503721360;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/020206.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros e redenominado
o capital para euros, ficando assim alterado parcialmente o contra-
to quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em três quotas, uma de 2000 euros, da
sócia Maria da Graça Cotovia Farinha, e duas quotas iguais de 1500 eu-
ros, uma de cada sócio Patrícia Isabel Farinha da Cruz e Arnaldo da
Conceição Cruz.

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global de
20 000 000$.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164578

O QUIOSQUE DA LAPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5753/950310; identificação de pessoa colectiva n.º 503366480;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 24/020208.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em 30 de
Dezembro de 2001.

8 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164579

VIABILIZAR � VIABILIZAÇÃO DE PROJECTOS
E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8173/980212; identificação de pessoa colectiva n.º 504066374;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 36/020208.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 6000 euros para 50 000 euros, tendo sido al-
terado parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas:

1) Uma no valor nominal de 22 500 euros, pertencente ao sócio
Rui Manuel Nogueira Simões;

2) Uma no valor nominal de 10 000 euros, pertencente à sócia
Teresa Maria de Vasconcelos Lima Nogueira Simões Cavalheiro;

3) Duas no valor nominal de 8750 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios Pedro Maria de Vasconcelos Lima Nogueira Simões e
Diogo Maria de Vasconcelos Lima Nogueira Simões.

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 1000164581

TÁXIS � INÁCIO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 768/010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505569345;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/021001.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 1.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis � Inácio Alves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Américo, 4-A,
freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001105452

VENTURPART SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 510/020508; identificação de pessoa colectiva n.º 506108775;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 32/021023.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Galloping Hogans, SGPS, S. A.,
e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de António Augusto de
Aguiar, 132, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001104863

THE FLOW GAME COMPANY � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 590/020618; identificação de pessoa colectiva n.º 505675218;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/021007.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de gerentes, por deliberação de 28 de Maio de 2002,
José Luís Mexia Frausto Crespo de Carvalho e Eurico Jorge Noguei-
ra Leite Brilhante Dias.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001122284

TRADECOM, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 820/001014; identificação de pessoa colectiva n.º 505154331;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 29 e 20/021028.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções do presidente do conselho de administração,
Alfredo José Silva de Oliveira Baptista, por renúncia, em 1 de Julho
de 2002, e a seguinte designação:

Designação de membro do conselho de administração, por delibe-
ração de 30 de Julho de 2002.

Período: até ao final do mandato em curso, 2000-2002.
Carlos Manuel de Lucena e Vasconcelos Cruz, casado, Quinta

Patino, Avenida da República, 1910, lote 12, Alcoitão, Alcabide-
che, Cascais, presidente.

11 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001127693

OLHOS NOS OLHOS � DESIGN E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 852/010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505592347;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 30 e 31/020913.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das função da gerência de João António Rodrigues, por
renúncia, em 15 de Maio de 2002 e foi alterado parcialmente o
contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, n.º 2, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 10 000 euros e está dividido em duas quotas, uma de
2000 euros e outra de 8000 euros, pertencentes ao sócio João Ri-
cardo Ferreira Rodrigues.

ARTIGO 4.º

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001122268

REMOVING � MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 902/021018; identificação de pessoa colectiva n.º 505902290;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/021018.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma REMOVING � Mobiliário e
Decorações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Brasil,
155, B/E, freguesia de São João de Brito, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, representação de mobiliário, artigos de decoração, ilumina-
ção, projectos de decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sen-
do uma do valor nominal de 35 000 euros, titulada pelo sócio
Nasmudine Badrudino Cassamo, e outra do valor nominal de
15 000 euros, titulada pelo sócio Mirzah Julficar Ismael Jamal.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 200 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Nasmudine Badrudino
Cassamo.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001129211

SOCEI � COOPERATIVA DE EQUIPAMENTOS
DE CENTROS DE ENSINO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 286/841228; identificação de pessoa colectiva n.º 500783586;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 44/020410.

Certifico que, com relação à cooperativa em epígrafe, foi regista-
da a seguinte designação:

Designação da direcção, por deliberação de 17 de Dezembro de
2001.

Período: triénio de 2002-2004.
Presidente: José Manuel Félix Morgado, casado, Avenida do Con-

de Valbom, 1, 8.º, Lisboa, Maria Filomena Pereira Augusta dos San-
tos Mendonça Baptista, casada, Avenida de Miguel Bombarda, 133,
2.º, B, Lisboa, Maria Margarida Durão Claro Garcia dos Santos, ca-
sada, Rua de Damião de Góis, 19, 9.º, esquerdo, Alfornelos, Ama-
dora, Carlos d�Almeida Andrade Albuquerque, casado, Rua da Cidade
João Belo, 2, 4.º, direito, Lisboa, e José Manuel Fausto Ferreira,
casado, Avenida da Igreja, 28, 3.º, direito, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente, José Luís Carvalho Cardoso, casado,
Rua do Capitão Mar Pedro Teixeira, 3, 3.º, direito, Lisboa, vogais:
Maria Helena Bastos Lopes Mineiro Rodrigues, casada, Praça de
Malaca, 3, 1.º, direito, Lisboa, e Moisés dos Santos Teixeira, soltei-
ro, maior, Rua da Cidade Rabat, 30, 1.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001128398

SANDSTONE � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 171/000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504895494;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
20/021024.

Certifico que, com relação à cooperativa em epígrafe, foi regista-
da a cessação das funções do administrador Luís Carlos Oliveira
Caprichoso, por renúncia, em 22 de Fevereiro de 2002.

8 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001124961

SOCOPARQUE, PARQUES DE ESTACIONAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5536/941215; identificação de pessoa colectiva n.º 503311685;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 5/021022.

Certifico que, com relação à cooperativa em epígrafe, foi apro-
vado o projecto de fusão, por deliberação de 21 de Outubro de 2002.

8 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001122209

SALMAGO � PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7218/970102; identificação de pessoa colectiva n.º 503781738;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/021002.

Certifico que, com relação à cooperativa em epígrafe, foi regista-
da a seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, por deliberação de 6 de Abril de
2001.

Período: quadriénio de 2001-2004.
Conselho de administração: presidente, Alfredo da Ressurreicão

Martins Gonçalves, casado, Rua do Visconde de Seabra, 12-A, Lis-
boa; vogais: Luísa Maria do Rosário da Silva Martins Gonçalves,
solteira, Rua da Fonte, 18, 1.º, B, Lisboa, e Ana Maria de Fátima
Gonçalves Reis, casada, Rua da Fonte, 18, 1.º, A, Lisboa.

Fiscal único: efectivo, Joaquim Camilo & Associado, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Campo Grande, 380, lote 3-B,
piso -1, esc. B, Lisboa; suplente, Neves, Azevedo Rodrigues e Bata-
lha, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na morada
anterior.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 2001122233

TABACARIA CERQUEIRA E MARCELINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 479; identificação de pessoa colectiva n.º 500994773; entrada
n.º 2887/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165129

S. F. M. S. � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7092; identificação de pessoa colectiva n.º 503744930; entrada
n.º 2908/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165131
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SOCIEDADE COMERCIAL E HOTELEIRA SOMENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4431; identificação de pessoa colectiva n.º 503019496; entrada
n.º 2899/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165132

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA FAMÍLIA GONÇALVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 27 061; identificação de pessoa colectiva n.º 500258600; entra-
da n.º 2847/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165133

SIMTEJO � SANEAMENTO INTEGRADO
DOS MUNICÍPIOS DO TEJO E TRANCÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 114; identificação de pessoa colectiva n.º 505908093; entra-
da n.º 2844/030602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165141

TLG � TRANSPORTES LÍQUIDOS E GASOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9671; identificação de pessoa colectiva n.º 504336754; entrada
n.º 2963/040602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165143

ROQUE, COELHO, CÂNDIDO & AUGUSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1162; identificação de pessoa colectiva n.º 501144439; entrada
n.º 2955/040602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165144

VITALMOVE � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 149; identificação de pessoa colectiva n.º 505891670; entra-
da n.º 2973/040602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165145

SOPONATA � SOCIEDADE PORTUGUESA DE NAVIOS
TANQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19 548; identificação de pessoa colectiva n.º 500273898; entra-
da n.º 2800/310502.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001 e consolidadas.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165146

TERESA ROCHA CUNHA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 68 793; identificação de pessoa colectiva n.º 502008415; entra-
da n.º 2776/310502.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165147

SEOANE & ALVAREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 799; identificação de pessoa colectiva n.º 500450242; entra-
da n.º 2780/310502.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165148

SILVA & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 069; identificação de pessoa colectiva n.º 500409919; entra-
da n.º 2778/310502.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165149

VIRGÍLIO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 604; identificação de pessoa colectiva n.º 500300119; entra-
da n.º 2783/310502.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165161
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T. P. C. � TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 158; identificação de pessoa colectiva n.º 500420866; entra-
da n.º 2790/310502.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Paiva Ribeiro. 1000165162

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PRECISION � SOCIEDADE GESTORA
DE FRANCHISING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9902/010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505168170;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 121/011217.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição aci-
ma referida:

3 � Apresentação n.º 121/011217.
Nomeação do conselho fiscal, por deliberação de 8 de Janeiro de

2001, para o triénio em curso de 2000-2002:
José Amércio da Silva, casado, Largo de Frederico de Freitas, 4,

10.º, D, Carnaxide, Oeiras, presidente; António Fernando Menezes
Rodrigues, casado, Rua de Paiva Couceiro, 11, 6.º, esquerdo, Odive-
las, António Rui de Oliveira dos Santos Bento, casado, Praceta de
Santo António, 1, 4.º, direito, Portela, Loures; João Manuel Gon-
çalves Correia das Neves Martins, revisor oficial de contas, divor-
ciado, Rua de Latino Coelho, 64, 1.º, esquerdo, Lisboa; João Paulo
Gonçalves da Silva da Cruz, o mesmo que Paulo Silva da Cruz, di-
vorciado, Rua de Pedro Álvares Cabral, lote 5, 3.º, B, Urbanização
de Matarraque, Parede, Cascais; Carlos Manuel Galamba de Oliveira,
revisor oficial de contas, solteiro, maior, Rua de Diogo Afonso, 2,
6.º, Lisboa, suplente; Rodrigo Jorge Araújo Costa, casado, Avenida
da Bélgica, 3, Estoril, suplente.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000165159

PEREIRA DO CAMPO � ACTIVIDADES
IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8449/990923; identificação de pessoa colectiva n.º 503755699;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 111/011217.

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 é de 50 000 euros e está representado por
10 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma, encon-
trando-se integralmente subscrito e realizado em dinheiro.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Mar-
garida Faria Moreira da Silva. 1000165158

LOURINHÃ

SIPLUMA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE TÊXTEIS E ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 313/
290798; identificação de pessoa colectiva n.º 501678956; data:
13112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 21 e os demais documentos da
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Castelo Peixoto Cerqueira Reis. 2000429440

ANTUNES � PESCA MARÍTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 608/
930115; identificação de pessoa colectiva n.º 502909978; data:
13112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 12 e os demais documentos da
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Castelo Peixoto Cerqueira Reis. 2000529526

CASIMIRO F. CARVALHO, FILHO & GENRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1128/
29052001; identificação de pessoa colectiva n.º 505402432; data:
13112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 3 e os demais documentos da
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Castelo Peixoto Cerqueira Reis. 2000529518

OTF � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 957/
160499; identificação de pessoa colectiva n.º 504693573; data:
13112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 8 e os demais documentos da
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Castelo Peixoto Cerqueira Reis. 2000429459

VALE GIÕES � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 697/
311094; identificação de pessoa colectiva n.º 503286591; data:
13112002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva a acta n.º 10 e os demais documentos da
prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de 2001.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do
Castelo Peixoto Cerqueira Reis. 2000429467

J. R. MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 429;
identificação de pessoa colectiva n.º 502249331; inscrições n.os 4 e
5; números e data das apresentações: 2 e 3/20021108.

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

Redenominação e aumento do capital social, após o reforço da
quantia de 3004 euros e 81 cêntimos, subscrito em dinheiro em par-
tes iguais por ambos os sócios.
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Disposição alterada: artigo 5.º, o qual ficou com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 5.º

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

Dissolução e liquidação.
Data de aprovação das contas: 18 de Outubro de 2002.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Esmeralda
Maria Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000478379

VILA FRANCA DE XIRA

MARIA ISABEL BRANCO DUARTE MACHADO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5873/020919; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
020919.

Certifico que entre Maria Isabel Branco Duarte Machado e Carlos
Jorge Duarte Machado foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria Isabel Branco Duarte
Machado & Filho, L.da, e tem a sua sede social na Rua do Duque da
Terceira, 23, freguesia de Alhandra, deste concelho.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio a retalho de electrodo-
mésticos, material eléctrico, electrónico, combustíveis de uso do-
méstico e instalação e reparação eléctrica, electrónica, gás e telefo-
nes, estudos e projectos de instalações.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, que corresponde à soma de três quotas, uma de
10 000 euros, da sócia Maria Isabel Branco Duarte Machado, e duas
quotas iguais de 7500 euros cada uma, pertencendo, uma ao sócio
Carlos Jorge Duarte Machado e outra à sócia Eduarda Rita Franco
Bilro Machado.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelos
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade se considerar obrigada em todos os actos e
contratos, em juízo e fora dele, é necessária a intervenção de um
gerente.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, porém a favor de es-
tranhos fica dependente do consentimento da sociedade, que terá
direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000920071

SONHO LIMPO � SERVIÇOS DE LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5917/021105; identificação de pessoa colectiva n.º 506371735;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/021105.

Certifico que Maria de Fátima Queiroga Rita Barras Campos cons-
titui a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sonho Limpo � Serviços de
Limpeza, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Fé, lote 1, 5.º, F,
no lugar e freguesia de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de lim-
peza.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000920675

VENCESLAU CARLOS SOARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5902/021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506322645;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/021018.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Venceslau Carlos Soares, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Vítor Manuel
Morais, 12, 4.º, direito, no lugar e freguesia da Póvoa de Santa Iria,
concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cons-
trução civil.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio deliberar.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 2000921108

G. OLIVEIRA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5900/021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506313026;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/021018.

Certifico que entre Guilherme Jacinto Cardoso Abalada Marques
de Oliveira e Maria Adelaide Nascimento Alves de Oliveira foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes
do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma G. Oliveira � Mediação Imobi-
liária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Pessoa, Centro
Comercial Foca, 43, cave, loja 34, freguesia de Forte da Casa, con-
celho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 2500 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica desde já autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e locação
financeira, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a so-
ciedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 2000921183

LUÍS FERNANDO MORAIS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5921/021106; identificação de pessoa colectiva n.º 506350983;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/021106.

Certifico que entre Luis Fernando da Conceição Morais e Ilda da
Costa Felizardo foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís Fernando Morais � Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede na Rua de Soeiro Pereira Gomes, lote
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10, loja 2, Caniços, freguesia da Póvoa de Santa Iria, concelho de
Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 5000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remu-
nerada conforme aí for deliberado.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Desde que a mesma seja penhorada, arrestada, arrolada ou por

algum modo sujeita a qualquer providência judicial;
b) Por falecimento de um sócio se os herdeiros não nomearem,

no prazo de 90 dias, um de entre si, que a todos represente na socie-
dade;

c) Em situação de falência, insolvência, interdição ou inabilitação
de um sócio judicialmente decretada e não suspensa;

d) Por acordo com o sócio.

ARTIGO 8.º

a) A cessão de quota é livre entre os sócios.
b) A cessão de quota a terceiros carece do consentimento da so-

ciedade.
c) A sociedade, em primeiro lugar, e os demais sócios, em segun-

do lugar, ficam com o direito de preferência, pelo que o sócio ce-
dente dará conhecimento do negócio, o valor pretendido e o nome
do possível cessionário.

ARTIGO 9.º

Os lucros do exercício, exceptuando a parte destinada a reserva
legal, serão distribuídas aos sócios na proporção das suas quotas ou
destinadas em conformidade com o decidido em assembleia geral.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica desde já autorizada a levantar a
totalidade do capital social depositado a fim de custear as despesas
de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e
instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis, imóveis ou direitos, celebrar contratos de arrendamento e lo-
cação financeira mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000920730

APLICOLAR � DECORAÇÃO E REMODELAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5925/021108; identificação de pessoa colectiva n.º 506352692;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/021108.

Certifico que entre David Miguel Mendes Matos Barrento e José
Luís Prates Marmeleira foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma APLICOLAR � Decoração e
Remodelação de Interiores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Criança, 16, 2.º, direi-
to, em Alverca do Ribatejo, freguesia de Alverca do Ribatejo, con-
celho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de deco-
ração e remodelação de interiores, comércio, importação, exporta-
ção e representação de artigos de decoração e para o lar e materiais
de construção civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000920756

CAPITALJ � CONSULTORIA EM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5923/021107; identificação de pessoa colectiva n.º 506284409;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/021107.
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Certifico que entre Rui Miguel Dias Ligeiro e Carmen Sofia Ra-
mos Mouco foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CAPITALJ � Consultoria em
Sistemas de Informação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ernest Solvay, 1, 3.º,
C, no lugar e freguesia da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca
de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultoria em sistemas de
informação. Desenvolvimento de aplicações. Comércio de material
e equipamento informático, desenvolvimento de aplicações em
JAVA.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4750 euros, titulada pelo sócio Rui Miguel Dias Ligeiro,
e uma do valor nominal de 250 euros, titulada pela sócia Carmen
Sofia Ramos Mouco.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Miguel Dias Li-
geiro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000920764

PORTALEGRE
MONFORTE

ERVA AZUL � LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS
E PRIVADOS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Joaquim Carola, 2, Santo Aleixo,
Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 76/
021106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021106.

Certifico que entre Romão Manuel Piçarra Mimoso e Sérgio José
Grilo Vida, ambos solteiros, maiores, foi constituída a sociedade em

epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Erva Azul � Limpeza de Espa-
ços Públicos e Privados, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Joaquim Caro-
la, 2, freguesia de Santo Aleixo, concelho de Monforte.

3 � 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 na limpeza e manutenção de sítios
arqueológicos, castelos e palácios e outros espaços públicos e priva-
dos tais como jardins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros dividido em duas quotas iguais no valor de 2500 euros,
pertencentes a cada um dos sócios Romão Manuel Piçarra Mimoso
e Sérgio José Grilo Vida.

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 a todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de ambos os gerentes.

Está conforme o original.

19 de Novembro 2002. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Martins Cristóvão. 2001718098

TÁXI NIZA � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, L.DA

Sede: Rua de António José Falé Canoa, 66, Vaiamonte,
Monforte

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 77/
021106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20021106.

Certifico que entre Manuel Lourenço Pereira Niza e Almerinda
Rosa Rolo Reigueira Nisa, casados entre si no regime de comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxi Niza � Automóveis de
Aluguer, L.da, e tem a sua sede na Rua de António José Falé Canoa,
66, freguesia de Vaiamonte, concelho de Monforte.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte público de aluguer em veículos
ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor no-
minal de 4000 euros, pertencente ao sócio Manuel Lourenço Perei-
ra Niza e outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente à só-
cia Almerinda Rosa Rolo Reigueira Nisa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Manuel
Lourenço Pereira Niza, que desde já fica nomeado gerente.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme.

19 de Novembro 2002. � O Segundo-Ajudante, João Manuel
Martins Cristóvão. 2001718080

NISA

ESCOLA DE CONDUÇÃO AUTO NISENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 260/020503;
identificação de pessoa colectiva n.º 506126927; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 1/021106.

Certifico que foi reforçado o capital em 1500 euros, em dinheiro,
subscrito por ambos os sócios da seguinte forma: 1075 euros, pelo
sócio Anfelde Paulo Ramos Lucindo e 425 euros, pela sócia Graça
Cristina de Oliveira Páscoa Cativo e alterado o artigo 3.º que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6500 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
3575 euros, pertencente ao sócio Anfelde Paulo Ramos Lucindo e
uma de 2925 euros, pertencente à sócia Graça Cristina de Oliveira
Páscoa Cativo.

O pacto social, na sua redacção actualizada, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rute Isabel
Lopes Morgado dos Reis. 2001728085

PORTO

MAIA

ANABELA DA SILVA RAMOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 069/
20021105; identificação de pessoa colectiva n.º 506322491; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/20021105.

Certifico que por Anabela da Silva Ramos, solteira, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato cujo
extracto se segue, e registada pela apresentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Anabela da Silva Ramos, Unipes-
soal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 159, lugar de
Guardeiras, freguesia de Moreira, concelho da Maia.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços na área de educa-
ção, nomeadamente explicações e apoio escolar. Consultoria e pro-
gramação informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente a ela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pela sócia, fica afecta a ela sócia que desde já fica nomeada
gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferida, está conforme.

8 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001607270

HELRISER � COMÉRCIO DE BEBIDAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 070/
20021105; identificação de pessoa colectiva n.º 506365905; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/20021105.

Certifico que por Ricardo Nuno Gonçalves Pereira, solteiro, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contra-
to seguinte, e registada pela apresentação e inscrição referidas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de HELRISER � Comércio de Bebi-
das, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Alameda de São Paulo, 71,
da freguesia de Folgosa, do concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra for-
ma de representação social, em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de produtos diversos, nomea-
damente bebidas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

2 � Fica o sócio autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, pertence a ele sócio, que desde já é nomeado geren-
te, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a socie-
dade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.
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ARTIGO 6.º

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

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Al-
berto de Moura Lourenço. 2001252048

MAGALHÃES PINTO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 57 067/
20021104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20021104.

Certifico que Paulo Jorge Martins dos Santos, casado com Marta
Alexandra Martins dos Santos em comunhão de adquiridos, e Filipe
José Magalhães Pinto, solteiro, maior, constituíram entre si a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo pacto que se segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Magalhães Pinto & Santos, L.da, e
tem a sua sede na Zona Industrial da Maia, sector X, lote 353, fre-
guesia de Barca, concelho da Maia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local, den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como po-
derá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social
em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na importação, exportação, representa-
ção, comercialização de sofás, mobiliário e artigos de iluminação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3750 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Martins dos Santos e
uma do valor nominal de 1250 euros, pertencente ao sócio Filipe
José Magalhães Pinto.

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, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual,
de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme o original.

6 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001222149

DOTDENTAL � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A EQUIPAMENTOS DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Maia. Matrícula n.º 55 611/
20001214; identificação de pessoa colectiva n.º 504971921.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001222300

TEXREPS PORTUGUESA � PRODUTOS TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Maia. Matrícula n.º 45 654/
890503; identificação de pessoa colectiva n.º 502156740.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito na respectiva pasta dos documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001222360

INPARSA INDÚSTRIAS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 384/
20000728; identificação de pessoa colectiva n.º 504870971; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 8/20021015.

Certifico que pela inscrição acima referida, a sociedade em epí-
grafe aumentou o capital social de 300 000 euros para 14 815 000 eu-
ros, por conversão de suprimentos, através de emissão de 14 515 000
acções, tendo, em consequência, alterado o artigo 5.º do respectivo
contrato, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 14 815 000 euros, está integralmente
subscrito e realizado e é dividido em 14 815 000 acções ordinárias,
cada uma com do valor nominal de 1 euro.

Relatório do revisor oficial de contas,
nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Aos sócios da sociedade INPARSA Indústrias e Participações,
S. G. P. S., S. A.

Introdução:
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao

artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à
entrega por Sonae Imobiliária Assets, S. G. P. S., S. A., Imovalue,
BV, CNP Assurances, S. A., e Arrábida Gaia, S. A., de bens no valor
de 14 515 000 euros para realização de:

a) 1 451 500 acções a subscrever por Sonae Imobiliária Assets, S.
G. P. S., S. A., com valor nominal de 1 euro;

b) 5 806 000 acções a subscrever por Imovalue, BV, com valor
nominal de 1 euro;

c) 3 628 750 acções a subscrever por CNP Assurances, S. A., com
valor nominal de 1 euro;

d) 3 628 750 acções a subscrever por Arrábida Gaia, S. A., com
valor nominal de 1 euro.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega de activos que a
seguir se discriminam: suprimentos que as entidades subscritoras
(Sonae Imobiliária Assets, S. G. P. S., S. A., Imovalue, BV, CNP
Assurances, S. A., e Arrábida Gaia. S. A.) detêm sobre a sociedade
nos montantes de 1 451 500 euros, por parte de Sonae Imobiliária
Assets, S. G. P. S., S. A., 5 806 000 euros, por parte de Imovalue,
BV., 3 628 750 euros, por parte de CNP Assurances, S. A., e
3 628 750 euros, por parte de Arrábida Gaia, S. A.

3 � Os bens foram por nós avaliados em 14 515 000 euros, ten-
do sido considerado o critério de avaliação de valorização pelo
montante nominal dos créditos que se encontram evidenciados nos
registos contabilísticos da sociedade.

Responsabilidades:
4 � É de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito:
5 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as normas

técnicas e directrizes de revisão/auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a directriz de revisão/auditoria
(DRA) 841 � Verificação das entradas em espécie para realização
de capital das sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitá-
vel sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal
das acções atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas. Para
tanto, o referido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
d) A avaliação dos bens.
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6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base
aceitável para emissão da nossa declaração.

Declaração:
7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas aos só-
cios que efectuam tais entradas.

16 de Setembro de 2002. � Velosa, Nadais & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José Manuel
Varandas Marques (revisor oficial de contas n.º 722).

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

16 de Outubro de 2002. � O Ajudante Principal, José Carlos Vi-
lela Soares. 2001212445

ALBERTINO DA SILVA � ARTES GRÁFICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 008/
20010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505613700.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001252986

PAVISPOR � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 50 480/
930414; identificação de pessoa colectiva n.º 502986204.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a do-
cumentação referente à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe, respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2001252927

PAÇOS DE FERREIRA

SOLEMP � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2006/021022; identificação de pessoa colectiva n.º 506345564;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/021022.

Certifico que entre António Manuel Moura Martins, casado com
Cíntia Cristina Soares Marçal na comunhão de adquiridos, e Antó-
nio Augusto Ribeiro de Brito, solteiro, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação SOLEMP � Informá-
tica, L.da, e tem a sua sede no lugar de Além, freguesia de Eiriz,
concelho de Paços de Ferreira.

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 e
exportação de equipamentos e consumíveis informáticos, software e
material de escritório. Prestação de serviços na área de informática
nomeadamente de equipamentos informáticos, formação profissio-
nal nomeadamente na área da informática.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5000 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 contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A 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.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000164734

TÁXI JOSÉ NUNES & BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2007/021028; identificação de pessoa colectiva n.º 506316041;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/021028.

Certifico que entre José Maria da Silva Nunes e esposa, Gracinda
Brandão de Sousa, na comunhão geral, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxi José Nunes & Brandão, L.da, com
sede na Avenida do Marco, 31, freguesia de Meixomil, concelho de
Paços de Ferreira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes rodoviários de passageiros
em veículos ligeiros, transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio José Maria da Silva Nunes e outra
do valor de 500 euros, pertencente à sócia Gracinda Brandão de
Sousa.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José Maria da
Silva Nunes, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas a favor de estranhos, depende do
consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os
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restantes sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de prefe-
rência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora e quando for incluída
em massa falida, ou quando for cedida sem consentimento da socie-
dade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000164733

TRANSPORTES RAIMONDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 2012/021108; identificação de pessoa colectiva n.º 506332799;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/021108.

Certifico que entre Manuel Ferreira e esposa, Margarida do Car-
mo Pacheco Alves Ferreira, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes arti-
gos:

ARTIGO 1.º

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

2 � Tem a sua sede na Avenida das Cerdeiras, 180, freguesia de
Raimonda, concelho de Paços de Ferreira.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte rodoviário de pas-
sageiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � O capital encontra-se realizado apenas em 50 %, tendo cada
sócio realizado metade da sua quota. O capital deferido deverá ser
realizado até um ano.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Em assembleia geral podem ser designados novos gerentes.
3 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-

tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de qualquer sócio, a quem não sucedam

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000164732

PAREDES

TECNOFOLHA � FOLHAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1622/
961217; identificação de pessoa colectiva n.º 503778842; data da
apresentação: 021114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filo-
mena Ribeiro da Costa Nunes. 2001294808

PORTO � 1.A SECÇÃO

BARBEARIA INVICTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 17 488; identificação de pessoa colectiva n.º 500533164; número
e data da prestação de contas: 1050/25062002; pasta n.º 17 217.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

12 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165381

ALMEIDA, MARCELINO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 14 266; identificação de pessoa colectiva n.º 500016895; número
e data da prestação de contas: 1049/25062002; pasta n.º 19 022.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

12 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165379
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DIMITRI � CONSULTADORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 9555; identificação de pessoa colectiva n.º 505522241; número
e data da prestação de contas: 1018/25062002; pasta n.º 9555.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165377

CIURA � IMOBILIÁRIA AGRÍCOLA E URBANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 19 347; identificação de pessoa colectiva n.º 500064601; número
e data da prestação de contas: 1085/25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

5 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Helena Coelho.
1000165375

CASIMIRO DE SOUSA FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 2612; identificação de pessoa colectiva n.º 500526435; número
e data da prestação de contas: 1059/25062002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

12 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165371

CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 6833; identificação de pessoa colectiva n.º 504195182; número
e data da prestação de contas: 1068/25062002; pasta n.º 6833.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

12 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165369

F. EDUARDO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 924; identificação de pessoa colectiva n.º 502909021; número e
data da prestação de contas: 1072/25062002; pasta n.º 924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

12 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165367

ABÍLIO MARQUES & FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 1654; identificação de pessoa colectiva n.º 503110671; número
e data da prestação de contas: 1077/25062002; pasta n.º 1654.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

12 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165365

CARRAMO � GRANITOS E MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 45 715; identificação de pessoa colectiva n.º 502156830; número
e data da prestação de contas: 986/25062002; pasta n.º 11 079.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165362

AZEVEDO, GOMES, MESQUITA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 25 550; identificação de pessoa colectiva n.º 501082530; número
e data da prestação de contas: 1107/26062002; pasta n.º 2976.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165360

ARFUS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 1364; identificação de pessoa colectiva n.º 502197528; número
e data da prestação de contas: 1132/26062002; pasta n.º 2942.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165357

A. RODRIGUES & AURORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 751; identificação de pessoa colectiva n.º 501927379; número e
data da prestação de contas: 1091/26062002; pasta n.º 1983.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165355

BARROS CARVALHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 10 230; identificação de pessoa colectiva n.º 505404532; número
e data da prestação de contas: 1266/27062002; pasta n.º 10 230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

9 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165382

CONSTÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 9031; identificação de pessoa colectiva n.º 504958801; número
e data da prestação de contas: 1271/27062002; pasta n.º 9031.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

9 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165380
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EMISUL � ESTUDOS MARKETING INTERNACIONAL
PRODUTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 37 663; identificação de pessoa colectiva n.º 501374027; número
e data da prestação de contas: 1119/26062002; pasta n.º 15 623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165376

ERVANÁRIA J. P. MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 4573; identificação de pessoa colectiva n.º 503720852; número
e data da prestação de contas: 1116/26062002; pasta n.º 4573.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165374

CLÍNICA MÉDICA MOREIRA PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 6995; identificação de pessoa colectiva n.º 504237195; número
e data da prestação de contas: 1133/26062002; pasta n.º 6995.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

26 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165372

ÁLVAR BARCIELA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 10 507; identificação de pessoa colectiva n.º 505542870; número
e data da prestação de contas: 1096/26062002; pasta n.º 10 507.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

26 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165368

DRAULIMAC � ESTUDOS, PROJECTOS E APLICAÇÕES
ÓLEO-HIDRÁULICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 24 737; identificação de pessoa colectiva n.º 501100237; número
e data da prestação de contas: 1146/26062002; pasta n.º 12 252.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

26 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165364

CASA BACELAR � ESTABELECIMENTO DE GÉNEROS
ALIMENTÍCIOS E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 14 302; identificação de pessoa colectiva n.º 500329109; número
e data da prestação de contas: 1174/26062002; pasta n.º 21 089.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

26 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165361

ESTILO � ARMAZENISTA DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 45 440; identificação de pessoa colectiva n.º 501971068; número
e data da prestação de contas: 1037/25062002; pasta n.º 21 229.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

26 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165358

BARROS & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 19 828; identificação de pessoa colectiva n.º 500042217; número
e data da prestação de contas: 1012/26102002; pasta n.º 21 451.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

26 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165354

CARDOSO CARREIRO & MACIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 22 761; identificação de pessoa colectiva n.º 500326851; número
e data da prestação de contas: 972/25062002; pasta n.º 15 794.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165351

CARLOS VENTURA DO CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 38 903; identificação de pessoa colectiva n.º 501476482; número
e data da prestação de contas: 1024/25062002; pasta n.º 2212.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

26 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165348

ESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CARVALHIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 44 953; identificação de pessoa colectiva n.º 501962034; número
e data da prestação de contas: 1036/25062002; pasta n.º 9000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

26 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165345

CARDOSO, PORTO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 20 327; identificação de pessoa colectiva n.º 500327076; número
e data da prestação de contas: 1171/26062002; pasta n.º 9980.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

26 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165342

BAPTISTAS, CARVALHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 14 046; identificação de pessoa colectiva n.º 500043191; número
e data da prestação de contas: 1086/25062002; pasta n.º 3342.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165339

CLIP IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 55 880; identificação de pessoa colectiva n.º 504605771; núme-
ros e data das prestações de contas: 1089 e 1090/25062002; pasta
n.º 23 316.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos 2000 e 2001, referen-
tes à sociedade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165336

CELSO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 40 347; identificação de pessoa colectiva n.º 501534253; número
e data da prestação de contas: 993/25062002; pasta n.º 19 569.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165333

ANTUNES & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 22 490; identificação de pessoa colectiva n.º 500704457; número
e data da prestação de contas: 973/25062002; pasta n.º 19 366.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165330

BANDOLIM � SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 6781; identificação de pessoa colectiva n.º 504194844; número
e data da prestação de contas: 977/25062002; pasta n.º 6781.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165326

FAROFA � SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 6782; identificação de pessoa colectiva n.º 504194836; número
e data da prestação de contas: 978/25062002; pasta n.º 6782.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165323

DECORPLASTE � DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS
PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 22 041; identificação de pessoa colectiva n.º 500598711; número
e data da prestação de contas: 1087/25062002; pasta n.º 137.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165320

ESPAÇO FECHADO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 2172; identificação de pessoa colectiva n.º 500107483; número
e data da prestação de contas: 969/25062002; pasta n.º 1546.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165317

ESTIN � ESTUDO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 175; identificação de pessoa colectiva n.º 501803661; número e
data da prestação de contas: 990/25062002; pasta n.º 6524.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

12 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165315

ARMANDO FERREIRA & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 48 808; identificação de pessoa colectiva n.º 502487720; número
e data da prestação de contas: 976/25062002; pasta n.º 7165.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165312

EVERALDINO COELHO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 42 638; identificação de pessoa colectiva n.º 501707166; número
e data da prestação de contas: 975/25062002; pasta n.º 15 646.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165310

COMANOR IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 5149; identificação de pessoa colectiva n.º 500000158; número
e data da prestação de contas: 1102/26062002; pasta n.º 362.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165352

FANTO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 3928; identificação de pessoa colectiva n.º 503580597; número
e data da prestação de contas: 1109/26062002; pasta n.º 3928.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165349

COSVIL � INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 38 411; identificação de pessoa colectiva n.º 501477187; número
e data da prestação de contas: 1103/26062002; pasta n.º 6788.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165346

BUQUE � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 48 622; identificação de pessoa colectiva n.º 502469943; número
e data da prestação de contas: 1124/26062002; pasta n.º 6661.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165343

CIMERTEX INDÚSTRIA � COMPONENTES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 48 548; identificação de pessoa colectiva n.º 502458712; número
e data da prestação de contas: 1108/26062002; pasta n.º 6357.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165340

ÁLVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 21 213; identificação de pessoa colectiva n.º 500017700; número
e data da prestação de contas: 1081/25062002; pasta n.º 5606.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

12 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165337

CASA ESPANHOLA � TÊXTEIS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 40 455; identificação de pessoa colectiva n.º 501592830; número
e data da prestação de contas: 1075/25062002; pasta n.º 11 546.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

12 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165332

FACM � IMOBILIÁRIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 8540; identificação de pessoa colectiva n.º 504665278; número
e data da prestação de contas: 1910/27062002; pasta n.º 8540.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

9 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165331

DR.A MARIA DE LURDES GONÇALVES � ANÁLISES
CLÍNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 7812; identificação de pessoa colectiva n.º 504745220; número
e data da prestação de contas: 1920/27062002; pasta n.º 7812.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

9 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165328

CERTFORM � FORMAÇÃO E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 7435; identificação de pessoa colectiva n.º 504510070; número
e data da prestação de contas: 1894/27062002; pasta n.º 7435.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

9 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165325

CÁLCULO D�OURO � CONSULTADORIA
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 8750; identificação de pessoa colectiva n.º 504923536; número
e data da prestação de contas: 1263/27062002; pasta n.º 8750.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

9 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165322

CASA AGRÍCOLA DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 11 362; identificação de pessoa colectiva n.º 500057214; número
e data da prestação de contas: 1264/27062002; pasta n.º 17 161.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

9 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165319
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CIMERTEX � SOCIEDADE DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 15 866; identificação de pessoa colectiva n.º 500726531; número
e data da prestação de contas: 1106/26062002; pasta n.º 3805.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

9 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165316

C. I. M. A. � CENTRO DE IMAGIOLOGIA MÉDICA
DOS ALIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 945; identificação de pessoa colectiva n.º 502932090; número e
data da prestação de contas: 1023/25062002; pasta n.º 945.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165378

FRUTANOR � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 3669; identificação de pessoa colectiva n.º 503525510; número
e data da prestação de contas: 1020/25062002; pasta n.º 3669.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

1 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165370

ATÉ CRESCER VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 6723; identificação de pessoa colectiva n.º 504186655; número
e data da prestação de contas: 1247/27062002; pasta n.º 6723.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165366

AUTO TÁXIS FOZ DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 4812; identificação de pessoa colectiva n.º 503766720; número
e data da prestação de contas: 1275/27062002; pasta n.º 4812.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165363

AVENIDA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 3957; identificação de pessoa colectiva n.º 503587982; número
e data da prestação de contas: 1279/27062002; pasta n.º 3957.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165359

CONTA 96 � CONTABILIDADE E ASSUNTOS
FISCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 3923; identificação de pessoa colectiva n.º 503580236; número
e data da prestação de contas: 1256/27062002; pasta n.º 3923.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165356

CARDIONOR � CENTRO DE CARDIOLOGIA
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 2762; identificação de pessoa colectiva n.º 503323276; números
e data das prestações de contas: 1282 e 1277/27062002; pasta
n.º 2762.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos 2000 e 2001, referen-
tes à sociedade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165353

EVAMAR � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 45 152; identificação de pessoa colectiva n.º 501979181; número
e data da prestação de contas: 1269/27062002; pasta n.º 15 790.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165350

ANORINA & EDUARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 36 136; identificação de pessoa colectiva n.º 501234195; número
e data da prestação de contas: 1249/27062002; pasta n.º 17 302.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165347

BARBEARIA HEROÍSMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 42 608; identificação de pessoa colectiva n.º 501704078; número
e data da prestação de contas: 1253/27062002; pasta n.º 17 449.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165344

FONTES & PERES � GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 45 665; identificação de pessoa colectiva n.º 502049405; número
e data da prestação de contas: 1265/27062002; pasta n.º 19 269.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165341
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ANTÓNIO CONDE & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 17 110; identificação de pessoa colectiva n.º 500531285; número
e data da prestação de contas: 1245/27062002; pasta n.º 6773.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165338

AVELINO TEIXEIRA MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 17 079; identificação de pessoa colectiva n.º 500431507; número
e data da prestação de contas: 1272/27062002; pasta n.º 10 806.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165335

BASÍLIO, RODRIGUES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 14 245; identificação de pessoa colectiva n.º 500322406; número
e data da prestação de contas: 1270/27062002; pasta n.º 11 174.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165334

ARMANDO, BASTOS & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 16 515; identificação de pessoa colectiva n.º 500316007; número
e data da prestação de contas: 1246/27062002; pasta n.º 15 726.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165329

ELIAS MARTINS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 36 027; identificação de pessoa colectiva n.º 501263543; número
e data da prestação de contas: 1251/27062002; pasta n.º 3992.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165327

AMÉRICO PEREIRA & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 47 597; identificação de pessoa colectiva n.º 502343303; número
e data da prestação de contas: 1254/27062002; pasta n.º 4096.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165324

AGOSTINHO SOARES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 47 736; identificação de pessoa colectiva n.º 502357053; número
e data da prestação de contas: 1252/27062002; pasta n.º 4740.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165321

ÁLVARO & PINTO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 48 608; identificação de pessoa colectiva n.º 502315334; número
e data da prestação de contas: 1243/27062002; pasta n.º 6547.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165318

CARDOSO DE OLIVEIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 17 086; identificação de pessoa colectiva n.º 501231560; número
e data da prestação de contas: 1250/27062002; pasta n.º 1964.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

9 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165314

A. MOURA DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 18 251; identificação de pessoa colectiva n.º 501110623; número
e data da prestação de contas: 1255/27062002; pasta n.º 2172.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165313

BUFETE DO PADRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 41 166; identificação de pessoa colectiva n.º 501655956; número
e data da prestação de contas: 1248/27062002; pasta n.º 2275.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165311

ANTÓNIO CASTRO PINTO E PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 23 506; identificação de pessoa colectiva n.º 500858284; número
e data da prestação de contas: 1276/27062002; pasta n.º 2852.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

2 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165309
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AAG � ANTÓNIO AUGUSTO GONÇALVES � VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS DE MODA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Matrícula
n.º 8657; identificação de pessoa colectiva n.º 504866095; número
e data da prestação de contas: 1242/27062002; pasta n.º 8657.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

9 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000165308

PORTO � 2.A SECÇÃO

MOUTINHO, BARROS, GOMES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 523; identificação de pessoa colectiva n.º 501424369; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 169/020327; pasta n.º 280.

Certifico que pela acta n.º 25, de 17 de Dezembro de 2001, foi
alterado o artigo 4.º do pacto social da sociedade em epígrafe, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é representado por duas quotas iguais, de 2500 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria do Carmo
da Rocha Moutinho de Carvalho e Manuel António Vieira da Cruz.

Está conforme.

Foi depositado na pasta respectiva, o contrato social na sua re-
dacção actualizada.

14 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, José Gui-
lherme Cerqueira Martins. 1000165039

PORTO � 3.A SECÇÃO

DECISOR � SERVIÇOS INFORMÁTICOS
PARA A INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 8848/971006; identificação de pessoa colectiva n.º 503975818;
número e data da prestação de contas: 5/27072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

6 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082181

ELO-ID � IDENTIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO
DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 11 620/990715; identificação de pessoa colectiva n.º 504562231;
número e data da prestação de contas: 4/27072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

6 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082179

ALGOLÁ � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 21 408/750802; identificação de pessoa colectiva n.º 500308861;
número e data da prestação de contas: 5/26072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

6 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082177

COMDIVISION 4 � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 10 719/981211; identificação de pessoa colectiva n.º 504471244;
número e data da prestação de contas: 4/26072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

6 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082176

COMDIVISION � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 12 752/20000316; número e data da prestação de contas: 3/
26072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

6 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082174

R. F. MARINHO � IMOBILIÁRIA
E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 7823/961216; identificação de pessoa colectiva n.º 503896314;
número e data da prestação de contas: 10/30072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082173

MÁXIMO SOLO B � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 7970/970128; identificação de pessoa colectiva n.º 503815004;
número e data da prestação de contas: 8/31072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082172

ECON � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE CONFORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 1430/890725; identificação de pessoa colectiva n.º 502193913;
número e data da prestação de contas: 1/30072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082171

MONTERAVE-TECNINOX � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E INSTALAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 45 119/890127; identificação de pessoa colectiva n.º 502099585;
número e data da prestação de contas: 4/30072001.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082170

NAZÁRIO & NAZÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 2112/920420; identificação de pessoa colectiva n.º 502747714;
número e data da prestação de contas: 5/30072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082168

ROLVEDA � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 5533/950307; número e data da prestação de contas: 8/30072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082167

CONTROSOL � CONTROLO SOLAR
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 1942/920306; identificação de pessoa colectiva n.º 502715995;
número e data da prestação de contas: 1/31072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082165

TRANSMATO � TRANSPORTES DE MATOSINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 44 017/870812; identificação de pessoa colectiva n.º 501864911;
número e data da prestação de contas: 2/31072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082164

DIERA � FÁBRICA DE REVESTIMENTOS,
COLAS E TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 17 208/671011; identificação de pessoa colectiva n.º 500085498;
número e data da prestação de contas: 3/31072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082160

IDEELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 48 130/900731; identificação de pessoa colectiva n.º 502392126;
número e data da prestação de contas: 7/31072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082158

CONSTRUÇÕES A. M. OLIVEIRA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 44 725/880307; número e data da prestação de contas: 22/
01082001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082156

A. Q. DA ROCHA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 39 712/850424; número e data da prestação de contas: 23/
01082001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082155

FRANCISCO GOMES DA SILVA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 42 559/860811; identificação de pessoa colectiva n.º 501700986;
número e data da prestação de contas: 24/01082001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

7 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082154

T. H. D. A. � COMÉRCIO POR DISTRIBUIÇÃO
AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 12 463/20000125; número e data da prestação de contas: 4/
13072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Outubro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082152

CARLOS GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 17 490/680422; identificação de pessoa colectiva n.º 500054339;
número e data da prestação de contas: 10/13072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Outubro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082151

ARAÚJO & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 26 084/810525; identificação de pessoa colectiva n.º 501165711;
número e data da prestação de contas: 8/13072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Outubro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082150

JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA MENDES GUIMARÃES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 13 872/20001127; número e data da prestação de contas: 6/
13072001.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Outubro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082146

GLENTEX � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 941/910627; identificação de pessoa colectiva n.º 502577576;
número e data da prestação de contas: 14/12072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

28 de Outubro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082145

CAFÉ, CONFEITARIA DO SEIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.a Secção. Matrícula
n.º 775/910424; identificação de pessoa colectiva n.º 502541628;
número e data da prestação de contas: 5/23072001.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas, relativas ao ano de exercício de 2000.

5 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Fernando Pires.
3000082144

VILA NOVA DE GAIA

YOURPACK � EMBALAGENS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 858; identificação de pessoa colectiva n.º 505681269; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 3 e 4; números e data
das apresentações: 18/19/20/20020702.

Certifico que que foram efectuados os seguintes registos:
Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 21/20020702 � identi-

ficação de pessoa colectiva n.º 505681269.
Sede: mudou para Santa Maria da Feira.
Cessação de funções de Pedro Manuel do Nascimento, por renún-

cia.
Data: 14 de Maio de 2002.
Designação de gerente: José Manuel Ramalho, casado, residente

na Avenida de Cardoso Lopes, 28, 6.º, Amadora.
Data: 14 de Maio de 2002.

Mais certifico que, foi aditado um novo artigo que passa a ser o
7.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar as quotas dos sócios nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo;
b) Quando o titular prejudicar a sociedade no seu bom nome, cré-

dito e interesses;
c) Se o sócio for declarado falido ou insolvente ou se a quota for

penhorada, arrestada ou por qualquer forma sujeita a apreensão e
venda judiciais.

2 � Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número antece-
dente, a amortização será efectuada pelo valor nominal da quota.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de registo comercial deste
acto a requerer no prazo de três meses.

15 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 1000121150

ELECTRO INSTALADORA DE CANELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5447; identificação de pessoa colectiva n.º 503909670; número
e data da apresentação: PC. 160/260602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

13 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 1000141577

CONCRETA E COMPACTA � IMPORT EXPORT,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9995; identificação de pessoa colectiva n.º 505381354; número
e data da apresentação: PC. 65/260602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

26 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 1000141553

BILOUDELAINE � SISTEMAS DE MARKETING,
PUBLICIDADE E SERIGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9472; número e data da apresentação: PC. 40/250602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 1000141526

FLUSTRO � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4923; identificação de pessoa colectiva n.º 503795976; número
e data da apresentação: PC. 307/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162854

DROGARIA E PICHELARIA GRIJOENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 563; identificação de pessoa colectiva n.º 501913220; número e
data da apresentação: PC. 303/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162851

TUBA � FÁBRICA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1571; identificação de pessoa colectiva n.º 501532560; número
e data da apresentação: PC. 301/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162849

TRACAR � TRANSPORTES DE CARGA
E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 765; identificação de pessoa colectiva n.º 500286574; número
e data da apresentação: PC. 279/270602.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162846

ALFREDO MACEDO FIGUEIREDO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 17 244; identificação de pessoa colectiva n.º 500015490; número
e data da apresentação: PC. 321/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162844

VASCONCELOS & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2212; identificação de pessoa colectiva n.º 503205532; número
e data da apresentação: PC. 322/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162839

ARMÉNIO MARTINS DE SOUSA MOURA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 22 495; identificação de pessoa colectiva n.º 500589224; número
e data da apresentação: PC. 157/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162836

PAULICAR � INSPECÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4893; identificação de pessoa colectiva n.º 503237701; número
e data da apresentação: PC. 288/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162832

ANDRÉ FERREIRA E SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 511; identificação de pessoa colectiva n.º 502251808; número
e data da apresentação: PC. 289/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162831

V. V. GONÇALVES MATA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 19 072; identificação de pessoa colectiva n.º 500294518; número
e data da apresentação: PC. 305/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162824

IMAGENOR � ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5509; identificação de pessoa colectiva n.º 503911020; número
e data da apresentação: PC. 287/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162820

CARPINTARIA DA MADALENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1788; identificação de pessoa colectiva n.º 502685751; número
e data da apresentação: PC. 314/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162787

JOMIMA IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1372; identificação de pessoa colectiva n.º 503048330; número
e data da apresentação: PC. 63/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162784

CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA
ANABELA VALDOEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3382; identificação de pessoa colectiva n.º 503466514; número
e data da apresentação: PC. 64/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162782

GRAMOTE � SERVIÇOS DE JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 489; identificação de pessoa colectiva n.º 505439816; número
e data da apresentação: PC. 65/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162779
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CLÍNICA NOSSA SENHORA SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 389; identificação de pessoa colectiva n.º 501775960; número
e data da apresentação: PC. 66/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162777

TÁXIS ARTUR & RESENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9276; identificação de pessoa colectiva n.º 505087979; número
e data da apresentação: PC. 69/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162775

TÁXIS AVENIDA COMENDADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 154; identificação de pessoa colectiva n.º 505425203; número
e data da apresentação: PC. 70/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162773

INTERMACO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 38 935; identificação de pessoa colectiva n.º 501462414; número
e data da apresentação: PC. 71/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162771

C. F. JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 391; identificação de pessoa colectiva n.º 502798661; número e
data da apresentação: PC. 73/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162769

CARVALHO & SILVA LOPES, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7726; identificação de pessoa colectiva n.º 504446196; número
e data da apresentação: PC. 74/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162766

G. T. O. P. � GABINETE DE TOPOGRAFIA
OBRAS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4503; identificação de pessoa colectiva n.º 503693405; número
e data da apresentação: PC. 77/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162764

ÂNGELO DA ROCHA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4446; identificação de pessoa colectiva n.º 503693170; número
e data da apresentação: PC. 75/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162761

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
ALVES, CLETO E AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7368; identificação de pessoa colectiva n.º 504434861; número
e data da apresentação: PC. 76/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162758

C & A FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2872; identificação de pessoa colectiva n.º 503346705; número
e data da apresentação: PC. 308/270602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

30 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162792

MONOCARRIL � MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 37 315; identificação de pessoa colectiva n.º 501334637; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 18/20020927.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi transformada em socie-
dade unipessoal, regendo-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação MONOCARRIL � Mo-
vimentação de Cargas e Acessórios Industriais, Unipessoal, L.da, tem
sede na Zona Industrial das Lages, Urtigueira, lote 4, 43/55, fregue-
sia de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar
a sua sede social dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como abrir, transferir ou fechar quaisquer escritórios, sucursais,
agências, delegações, ou qualquer outra forma de representação soci-
al, quando e onde julgar conveniente.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto é a comercialização de máquinas, equipamentos
industriais e acessórios para a indústria, podendo exercer qualquer
outro ramo industrial ou comercial que a sócia única venha a deter-
minar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se representado por uma quota de igual va-
lor nominal, pertencente à única sócia Mannesmann Dematic, L.da

ARTIGO 4.º

A sócia poderá fazer suprimentos à sociedade quando deles ela
carecer, os quais vencerão os juros que forem acordados.

ARTIGO 5.º

A cessão da quota da sócia a terceiros requer o consentimento da
sociedade. No caso de tal consentimento ser recusado, a sociedade
fica obrigada a adquirir ou amortizar a quota a ceder pelo seu valor
nominal.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa ou passivamente compete a dois gerentes, desde já
nomeados, Daniel Carvalho Carreira e João Nuno Cadete Paisana
Ferreira.

2 � Para obrigar a sociedade, terão os respectivos actos, contra-
tos e documentos, de ser assinados pelos dois gerentes nomeados ou
seus procuradores.

3 � Sempre que se verifique a cessão da quota, cessam os manda-
tos dos gerentes nomeados.

4 � Os gerentes não auferirão remuneração a menos que diferen-
temente seja convencionado pela sócia única.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá constituir mandatários nos termos e para os
efeitos do artigo 256.º do Código Comercial.

ARTIGO 8.º

A gerência fica, desde já, autorizada a comprar, hipotecar, vender
e trocar bens imóveis ou qualquer viaturas automóveis para utiliza-
ção da sociedade.

ARTIGO 9.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, letras de
favor, abonações e em todos os actos estranhos aos negócios soci-
ais, sob pena de responderem perante a sociedade por perdas e da-
nos que daí advierem, além de terem de a indemnizar com uma im-
portância correspondente ao quíntuplo da obrigação assumida.

ARTIGO 10.º

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

2 � Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade obe-
decem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
obedecer à forma escrita.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

8 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 1000159176

MANUEL DE PINHO TEIXEIRA, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 45 370; identificação de pessoa colectiva n.º 502126906; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/20021025.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 1060,11 euros, em dinheiro, subscrito totalmente por Rosa Go-
mes de Pinho Albuquerque Teixeira, admitida como nova sócia.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 6.º, passando a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
26 000 euros, dividido em três quotas, uma no valor nominal de

23 069 euros e 40 cêntimos, uma do valor nominal de 1870 euros e
49 cêntimos, pertencentes ambas ao sócio José de Albuquerque Tei-
xeira, e outra do valor nominal de 1060 euros e 11 cêntimos, per-
tencente à sócia Rosa Gomes de Pinho Albuquerque Teixeira.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecto aos sócios,
desde já, nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se pela intervenção de qualquer um dos
gerentes.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

6 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000162789

COSTA & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2798; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 161/
20020328.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento e redenominação.
Reforço: 2410$ em dinheiro, na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Gonçalves da Costa;
2) Cândida Antunes de Aramo da Costa, cada um com 2500 eu-

ros.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

4 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000162786

AGOSTINHO DA CUNHA MOREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 179; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020726.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Agostinho da Cunha Moreira & Fi-
lho, L.da, e tem a sua sede na Rua de António Fernandes de Castro,
142/148, freguesia de Vilar de Andorinho, concelho de Vila Nova de
Gaia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local dentro do mesmo concelho, ou para
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
outra forma de representação social no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em canalizações, funilaria, aque-
cimento central e todo o tipo de trabalho da arte de pichelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de 2500 eu-
ros a cada um dos sócios, Agostinho da Cunha Moreira e Sérgio Filipe
Mendes da Cunha.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já,
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles
indistintamente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

2 � Em ampliação dos poderes normais a gerência fica, desde já,
autorizada a adquirir quaisquer bens ou veículos automóveis, equipa-
mentos e utensílios, mesmo através de leasing ou de contratos de
aluguer de longa duração, tomar ou dar de trespasse quaisquer estabe-
lecimentos comerciais ou industriais, bem como dar ou tomar de
arrendamento quaisquer imóveis.
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3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios soci-
ais, tais como fianças, subfianças, letras de favor, avales ou quais-
quer outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, os quais vencerão juros ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, fican-
do desde já permitida a divisão no caso de cessão parcial. A cessão
a não sócios depende sempre do consentimento da sociedade, que
terá preferência em primeiro lugar na sua aquisição e, em segundo,
os sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Em caso de quotas arroladas, arrestadas ou penhoradas, pode a
sociedade amortizar a quota ou adquiri-la ou fazeê-la adquirir por
sócio ou terceiro.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, terão o destino que a assembleia deliberar.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais são convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção endereçadas aos sócios, com a antecedência míni-
ma de 15 dias relativamente à data da sua realização, salvo se a lei
prescrever outras formalidades.

4 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000162783

ESPÍRITO SANTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 16 892; identificação de pessoa colectiva n.º 500099618; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 16/20021024.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram alterados os arti-
gos, n.º 1 do 2.º, e n.º 1 do- 3.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede a Rua do Barão do Corvo, 475,
freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia, poden-
do esta ser transferida para qualquer outro local do território nacio-
nal por simples deliberação do conselho de administração, dentro
dos limites da lei.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social é construção civil, obras públicas, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

4 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000162780

CARLOS COSTA & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 22 874; identificação de pessoa colectiva n.º 500436207; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 1/20021024.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o artigo 2.º do pacto social, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício da indústria de estofos,
cadeiras, assentos e outros móveis e do comércio dos referidos pro-
dutos, bem como de artigos de decoração, nomeadamente, louças,
candeeiros, tapeçaria e outros.

Está conforme.

4 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000162776

FERNANDO & CRISTINA � COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 24 070; identificação de pessoa colectiva n.º 500914052; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 6/
20021024.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, Paula Cristina Vieira do Marco
Carneiro, por renúncia.

Data: 5 de Abril de 2002.

4 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000162774

GOMES MOREIRA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 42 630; identificação de pessoa colectiva n.º 501707549; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: of. 8 e 11/20021024.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes registos:

Cessação de funções de gerente Aires Gomes Moreira, por renúncia.
Data: 16 de Outubro de 2002.
Designação de gerente: Alberto Rui Amorim Ribeiro, casado, re-

sidente na Rua de Fernão Mendes Pinto, 207, Barca, Maia.
Data: 16 de Outubro de 2002.

4 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000162772

ESCOLA DE CONDUÇÃO VIA ARRÁBIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 375/20021018; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20021018.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Escola de Condução Via Arrábida, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Rua da Encosta do Sol, 78, loja 8, da
freguesia de Canidelo, do concelho de Vila Nova de Gaia, podendo a
gerência sem consentimento de outros órgãos, transferi-la para ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

O objecto da sociedade consiste no ensino de condução e pilota-
gem.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma com o
valor nominal de 2500 euros pertencente ao sócio António Carlos
Araújo Rodrigues, e duas com o valor nominal de 1250 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, José Manuel Leal Vi-
eira e António José Leal Vieira.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, e a sua representada em juízo
e fora dele, activa ou passivamente, fica afecta a todos os sócios,
desde já, designados gerentes, sendo necessária a assinatura de dois
gerentes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, sendo que um destes gerentes terá de ser sempre o sócio Antó-
nio Carlos Araújo Rodrigues.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar, vender, permutar e alugar quaisquer veículos, assim como
tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou estabeleci-
mentos, bem como celebrar contratos de locação financeira.
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3 � Fica interdito a qualquer gerente assumir em nome da socie-
dade quaisquer actos e contratos alheios ao objecto e interesses so-
ciais, nomeadamente em fianças, abonações, avales ou letras de fa-
vor.

6.º

A cessão, total ou parcial de quotas, é livre entre os sócios, mas
quando a favor de estranhos depende do consentimento da socie-
dade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo lugar do direito de preferência.

§ único. Todavia o sócio António Carlos Araújo Rodrigues fica,
desde já, autorizado a ceder, querendo, a sua quota ao Dr. José Paulo
Ferreira Areia de Carvalho, casado, natural da freguesia de Lordelo
do Ouro, na cidade do Porto, com domicilio profissional na Rua do
Arquitecto Marques da Silva, 285, 2.º, C, na cidade do Porto, nos
termos e condições que entender.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 150 000 euros.

8.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos ê condições a fixar em assembleia geral.

Está conforme.

30 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Ma-
ria Lopes Miranda de Morais. 1000162767

SOGRAPE � VINHOS DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 672; identificação de pessoa colectiva n.º 500271615; inscri-
ção n.º 39; número e data da apresentação: 2/20021023.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi alterado o artigo 3.º,
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a produção e comércio de vinhos e
seus derivados, incluindo a exploração agrícola com vista à produ-
ção de uvas.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

30 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000162765

DOORNOR � PORTAS E AUTOMATISMOS
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 224; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020814.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma DOORNOR � Portas e
Automatismos do Norte, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Cae-
tano, 425, Canelas, Vila Nova de Gaia.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como
transferir, abrir ou encerrar qualquer filial, sucursal, agência, delega-
ções ou outras formas de representação local.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto social o comércio e assistência
técnica de todo o tipo de portas, janelas e automatismos, bem como
todo o tipo de acessórios relacionados, bem ainda como a sua insta-
lação e colocação em obras públicas ou privadas, mediante contra-
tos de empreitada e de subempreitada.

2 � A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
com objecto social igual ou diferente do seu.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, dividido nas três quotas seguintes: uma de 15 000 eu-
ros, do sócio António Manuel da Silva Correia; duas de 7500 euros,
uma de cada um dos sócios, Cristiano Cardoso Mendonça e Ricardo
João Jardim.

4.º

1 � A transmissão entre vivos, total ou parcial da quota, e as
divisões a ela necessárias são livres entre os sócios.

2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida se
defere aos sócios não cedentes.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes a designar em assembleia geral, a qual deliberará igualmente so-
bre a respectiva remuneração.

2 � Sem prejuízos do disposto no n.º 1, fica, desde já, designado
gerente o sócio António Manuel da Silva Correia.

3 � É vedado aos gerentes o uso da denominação social em actos
e documentos estranhos à sociedade, tais como letras de favor, fian-
ças, abonações e outros semelhantes.

4 � A gerência poderá constituir mandatários da sociedade, nos
termos do artigo 252.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

6.º

1 � À gerência compete exercer todos os poderes de direcção e
administração concernentes à prossecução do objecto social, bem
como comprar, vender, locar e onerar imóveis para e da sociedade,
locar, comprar, vender ou trocar quaisquer móveis, designadamente
viaturas automóveis, competindo-lhe igualmente a representação
activa e passiva da sociedade em juízo.

2 � É inteiramente vedado à gerência fazer, por conta da socie-
dade, operações alheias ao seu fim ou objecto por qualquer forma
obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de imediata desti-
tuição e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e solidária que por
esses actos contraíram para com a sociedade ou para com terceiros.

7.º

A sociedade obriga-se, em quaisquer actos ou contratos:
a) Pela intervenção de um gerente;
b) Pela assinatura dos procuradores nomeados dentro dos limites

dos poderes das respectivas procurações.

8.º

1 � As assembleias gerais, nos casos em que a lei não exigir for-
malidades especiais, serão convocadas por carta registada com aviso
de recepção, com pelo menos, 15 dias de antecedência.

2 � Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância de formalidades prévias de convocação, desde que todos este-
jam presentes e todos manifestem a vontade de que a assembleia se
constitua e delibere sobre determinado assunto.

9.º

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

10.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
subsistirá com os herdeiros ou representante legal, respectivamente;
os herdeiros deverão nomear um de entre si que a todos represente,
enquanto a quota permanecer indivisa.

11.º

Em caso de arrolamento, penhora, arresto ou inclusão de quota
em massa falida ou insolvente, a sociedade poderá amortizar a quota
do sócio respectivo. A sociedade poderá ainda amortizar a quota se
esta for cedida sem o seu consentimento.

12.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos expressamente previstos na
lei ou quando for deliberado pela assembleia geral por uma maioria
qualificada de, pelo menos, três quartos do capital social.
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13.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação
da sociedade será feita extrajudicialmente, competindo ao membro
da gerência em exercício as funções de liquidatário.

30 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000162762

RELAÇÃO FUNCIONAL � CONSULTADORIA
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8868; identificação de pessoa colectiva n.º 504903861; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of. 8/
20020731.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente, Carlos Miguel Fernandes de Oli-
veira, por renúncia.

Data: 7 de Maio de 2002.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria Tei-
xeira Soares. 1000162759

NORLIMPA � EMPRESA DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1442; identificação de pessoa colectiva n.º 502199504; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 9/20021021.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento e redenominação.
Reforço: 602 410$ em dinheiro, na proporção.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) Artur Manuel de Oliveira Costa, 4000 euros;
2) Carmen Maria da Costa Oliveira, 500 euros;
3) Georgina Maria da Costa Oliveira, 500 euros.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

28 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000162757

SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
VIEIRA & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1302; identificação de pessoa colectiva n.º 503016349; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/20021023.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2002.

Está conforme.

30 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000162753

ARTECER � ARTESANATO CERÂMICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 22 222; identificação de pessoa colectiva n.º 500589330; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 37/20021022.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 75 120,22 euros em dinheiro, subscrito totalmente pelo

sócio José Nunes do Amaral, a acrescer à anterior quota.
Capital: 125 000 euros.

Sócios e quotas:
1) José Nunes do Amaral, 100 060,11 euros;
2) Fernando Figueiredo, 24 939,89 euros.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

28 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000162751

CALÇAUTO � COMÉRCIO DE CALÇOS
PARA TRAVÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 40 717; identificação de pessoa colectiva n.º 501622667; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 25/
20021022.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente de Emílio Fernandes Monteiro,
por renúncia, em 26 de Dezembro de 2000.

30 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000162749

TAIBNER & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 9344; identificação de pessoa colectiva n.º 505042649; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
20021022.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi deslocada a sede para
a Rua de Nazarães, 144, B, rés-do-chão, traz, Vila Nova de Gaia.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

30 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 1000162747

JOSÉ PORTELA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4541; identificação de pessoa colectiva n.º 503707953; número
e data da apresentação: PC. 160/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162744

C. E. U. C. � CENTRO DE ENFERMAGEM E UROLOGIA
CIRÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3099; identificação de pessoa colectiva n.º 503397784; número
e data da apresentação: PC. 161/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162742

AMARAL JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8151; identificação de pessoa colectiva n.º 504359240; número
e data da apresentação: PC. 162/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162739
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NORGRUPO COMERCIAL � COMÉRCIO, REPRESEN-
TAÇÕES, ASSISTÊNCIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 43 772; identificação de pessoa colectiva n.º 501821759; número
e data da apresentação: PC. 164/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162738

TRANSPORTES AFONSO LEVITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 515; identificação de pessoa colectiva n.º 502505877; número e
data da apresentação: PC. 163/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

7 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162736

TEXVILA � TÊXTIL VILANOVENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 5800; identificação de pessoa colectiva n.º 503982377; número
e data da apresentação: PC. 166/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162734

SÃO CALOR � INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7489; número e data da apresentação: PC. 165/280602.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referentes à socie-
dade em epígrafe.

7 de Novembro de 2002. � A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
1000162733

SACONFEX � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3375; identificação de pessoa colectiva n.º 503453854; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2291/20011221.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominaçao e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço de 502 410$, em dinheiro.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) António da Silva Alvadia, com uma quota de 4000 euros;
2) Bruno Daniel Pinto Alvadia, com uma quota de 1000 euros.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

21 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2001426291

EDIGOUVEIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 402; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20021030.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

1.º

A sociedade adopta a firma EDIGOUVEIA � Sociedade de Cons-
truções, Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Espírito Santo, 48, da
freguesia de Arcozelo, do concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para qualquer concelho limítrofe, bem como criar
sucursais ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste na construção de edifícios e obras públi-
cas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde a uma quota de igual valor perten-
cente ao único sócio.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e remunerada ou
não, conforme for deliberado, compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear pelo único sócio.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, em
juízo ou fora dele, basta a assinatura de um gerente.

§ 2.º Fica, desde já, nomeado gerente o único sócio.
§ 3.º É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ou do-

cumentos estranhos aos negócios sociais à sociedade, designadamente
letras de favor, avales, fianças e abonações, ou outros actos seme-
lhantes.

5.º

Fica, desde já, autorizado o único sócio a celebrar qualquer con-
trato com a sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução
do objecto da sociedade.

6.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social, o sócio poderá fazer à sociedade os
suprimentos de que ela carecer.

7.º

A sociedade iniciará imediatamente a actividade, com incumbên-
cia para a gerência de praticar todos os actos da sua competência,
ficando desde já, autorizada a proceder aos levantamentos e movi-
mentação de contas bancárias que forem necessários ao giro comer-
cial.

Está conforme.

7 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2000955843

ROZÉS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 176; identificação de pessoa colectiva n.º 500236526; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 21/
20021016.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Deliberação da aprovação do projecto de fusão.
Data: 14 de Outubro de 2002.

28 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2001426488

SANTARÉM
ABRANTES

HERDADE DA AMEIXEIRA � SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1029/
910625; identificação de pessoa colectiva n.º 502580313; data de
entrega: 020627.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164446

ABRANCIV � CONSTRUÇÕES
E TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1584/
990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504529544; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164449

SOCIEDADE AGRÍCOLA GODINHO & ALBERTY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 995/
901212; identificação de pessoa colectiva n.º 502461730; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164454

VALENTE & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1694/
010105; identificação de pessoa colectiva n.º 504929887; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164461

GINO-SAUNA � CENTRO DE CULTURA FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 688/
851226; identificação de pessoa colectiva n.º 501646116; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164464

MATILDE PRECIOSA FERNANDES MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1221/
940615; identificação de pessoa colectiva n.º 503225380; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164466

PECOR � PINTURAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1427/
970709; identificação de pessoa colectiva n.º 503929751; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164471

PAPELARIA CONDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1255/
950127; identificação de pessoa colectiva n.º 503357367; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164473

MANUEL JOSUÉ FRANCISCO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 932/
900309; identificação de pessoa colectiva n.º 502330848; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164475

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
ALEXANDRE & LENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 956/
900601; identificação de pessoa colectiva n.º 502359323; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164478

J. ROSA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1607/
990922; identificação de pessoa colectiva n.º 504417479; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164485

J. FONTINHA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1352/
960621; identificação de pessoa colectiva n.º 503665100; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164488

OURIVESARIA A PÉROLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 953/
900510; identificação de pessoa colectiva n.º 502349298; data de
entrega: 020627.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164491

DAVID MARTINS POMBO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 803/
880802; identificação de pessoa colectiva n.º 502015896; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164493

IL PITTORE ITALIANO � ARTE E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1701/
010126; identificação de pessoa colectiva n.º 505310007; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164498

FORTUNOBRAS � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1639/
000315; identificação de pessoa colectiva n.º 504748823; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164501

ROSA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1689/
001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505160650; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164505

CONSTRUÇÕES COXINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1575/
990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504472658; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164507

CLÁUDIO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1670/
000818; identificação de pessoa colectiva n.º 505104547; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164510

FERNANDA SANTOS & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1570/
990420; identificação de pessoa colectiva n.º 504413880; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164514

JOSÉ SEIPIÃO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1195/
931217; identificação de pessoa colectiva n.º 503108960; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164517

PEGOP � ENERGIA ELÉCTRICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1170/
930331; identificação de pessoa colectiva n.º 502962755; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164519

MANUELA � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 960/
900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502385251; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164521

SARALFECONTA � GABINETE DE ORGANIZAÇÃO
E ELABORAÇÃO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 570/
800829; identificação de pessoa colectiva n.º 501064273; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164524
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CARLOS SOUSA MARCOS � COMÉRCIO DE RETALHO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1604/
990915; identificação de pessoa colectiva n.º 504244488; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164447

PRIMETIME � PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES
ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1529/
980824; identificação de pessoa colectiva n.º 504245708; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164450

SILVA & RICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 32/
850529; identificação de pessoa colectiva n.º 500248435; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164453

RUTIMPOR � SOCIEDADE IMPORTADORA
DE MATÉRIA PLÁSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1328/
960215; identificação de pessoa colectiva n.º 503591467; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164457

MODA CENTRAL PARK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1402/
970404; identificação de pessoa colectiva n.º 503862371; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164460

FARMÁCIA BENTO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1716/
010323; identificação de pessoa colectiva n.º 505264960; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164469

CUIDADOS DE SAÚDE BALMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1182/
930929; identificação de pessoa colectiva n.º 503063550; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164472

DNO MENAGERIE � CONSULTORES E AUDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1809/
011121; identificação de pessoa colectiva n.º 505841924; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164477

AUTO TÁXI ZULMIRA MARIA TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1623/
991216; identificação de pessoa colectiva n.º 504747983; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164479

AGOSTINHO NEVES MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1595/
990722; identificação de pessoa colectiva n.º 504744640; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164483

BISPO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1561/
990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504505262; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164487

CENTRO AGRÍCOLA DE TRAMAGAL, SOCIEDADE
DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1259/
950315; identificação de pessoa colectiva n.º 503381675; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164492
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SOCIEDADE AGRÍCOLA
DO CASAL DAS SARNADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1087/
920327; identificação de pessoa colectiva n.º 502735112; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164496

CENTRO DE ENFERMAGEM QUINTA DAS TÍLIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 666/
840806; identificação de pessoa colectiva n.º 501469540; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164502

GODINHO & ALBERTY � GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 999/
910104; identificação de pessoa colectiva n.º 502473703; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164506

HIPICAÇA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1251/
950117; identificação de pessoa colectiva n.º 503340332; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164509

SUPERABRANTES � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1667/
000728; identificação de pessoa colectiva n.º 505089700; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164513

PRÉDIABRANTES � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1569/
990415; identificação de pessoa colectiva n.º 504344587; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164516

SISTMAP � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1605/
990916; identificação de pessoa colectiva n.º 504634356; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164518

CAFÉ NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 784/
880524; identificação de pessoa colectiva n.º 501985085; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164520

FRUTAS � BARRAQUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 872/
890803; identificação de pessoa colectiva n.º 502198133; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164523

CAVALHEIRO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 721/
870122; identificação de pessoa colectiva n.º 501770917; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164525

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA CRAVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 992/
901123; identificação de pessoa colectiva n.º 502453753; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164527

ALINA, AUGUSTO & GONÇALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 881/
890908; identificação de pessoa colectiva n.º 502219912; data de
entrega: 020627.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2001, foram de-
positados na pasta respectiva.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 1000164529
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ALMEIRIM

TRANSPORTES LIBÉRIO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 934/
010409; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/020514.

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

Apresentação n.º 1/020514.
Facto: designação de gerente.
Gerente designado: Paula Sofia Mendes Correia.
Data da deliberação: 2 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000165127

AGROFAZ � SERVIÇOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 638/
960805; identificação de pessoa colectiva n.º 503700088; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 8/020514.

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

Facto: dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000165125

AGROGERAL � CONSULTADORIA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 786/
981104; identificação de pessoa colectiva n.º 504281569; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 9/020514.

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

Facto: dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Fevereiro de 2002.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000165124

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DO RIBATEJO SUL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 16/
970718; identificação de pessoa colectiva n.º 504091735; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 1/020510.

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

Apresentação n.º 1/020510.
Facto: nomeação da direcção e conselho fiscal.
Prazo: triénio de 2002-2004.
Direcção: presidente, Luís Evaristo Batista; tesoureiro, Francisco

Amorim Calisto Tendeiro; secretário, Vítor Manuel Piteira Furtado
Ferreira; suplentes: João Botas do Rosário, Manuel José Santos Ra-
poso, António Evaristo Gonçalves.

Conselho fiscal: presidente, José Latas Simões; vogais: Saúl Frei-
tas Jorge e António Nunes Gomes; suplentes: José Gomes Lopes,
João Maia e João Pedro da Silva Moisés.

Data da deliberação: 21 de Março de 2002.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000165122

EVARISTO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 482/
931220; identificação de pessoa colectiva n.º 503117960; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 2/020507.

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

Facto inscrito: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Emília Maria Guerreiro Viegas Moura.
1000165120

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE ALMEIRIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 208/
560901; identificação de pessoa colectiva n.º 500556717; inscrição
n.º 18; número e data da apresentação: 4/020506.

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de 2002, lavrada a
fl. 74 do livro n.º 564-D do Cartório Notarial de Almeirim, foi alte-
rado o contrato da sociedade em epígrafe quanto aos artigos 4.º e
5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Duas no valor de 300 euros cada, pertencentes uma à sócia
Maria Margarida Pinto Borges d�Andrade e outra à Sociedade Agrí-
cola das Terras Velhas, S. A.;

b) Três no valor de 1800 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Francisco José Andrade Lopo de Carvalho, Manuel An-
drade Lopo de Carvalho e Maria Margarida Andrade da Motta Capi-
tão Martins de Almeida.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua representa-
ção, em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo de
dois gerentes, remunerados ou não, consoante for deliberado em
assembleia geral, que decidirá se o cargo fica ou não pendente de
prestação de caução.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Manuel Andrade
Lopo de Carvalho e Maria Margarida Pinto Borges d�Andrade.

3 � A sociedade fica validamente obrigada nos actos e contratos
e na execução das deliberações da assembleia geral com a assinatura
de um gerente.

4 � A gerência de Maria Margarida Pinto Borges d�Andrade cons-
titui um direito especial concedido a esta, o qual só pode ser extinto
com o seu consentimento.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 1000165118

ALPIARÇA

ALEXANDRE MIGUEL & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 404;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021113.

Certifico que entre Célia Maria Azevedo Leandro, divorciada, e
Alexandre Miguel Leandro Alves, solteiro, menor, residentes em
Gouxaria, Alpiarça, foi constituída a sociedade referida em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alexandre Miguel & Azevedo, L.da, e
tem a sua sede na Rua de 13 de Março de 1975, 3, Gouxaria, fregue-
sia e concelho de Alpiarça.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede so-
cial dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a criar
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sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho
de géneros alimentícios e bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma de valor nominal de
500 euros, da sócia Célia Maria Azevedo Leandro, e outra de 4500 eu-
ros, do sócio Alexandre Miguel Leandro Alves.

ARTIGO 4.º

A gerência, remunerada ou não, será eleita em assembleia geral,
ficando, no entanto, desde já nomeada gerente a sócia Célia Maria
Azevedo Leandro.

§ único. Para que a sociedade fique validamente obrigada é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão e transmissão de quotas a estranhos depende do consen-
timento da sociedade, gozando os sócios, em primeiro lugar, e a
sociedade, em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Anualmente, os lucros líquidos, depois de retirada as percentagens
legais e outras que sejam deliberadas em assembleia geral, serão dis-
tribuídos pelos sócios, passarão para o exercício seguinte ou serão
levados a reservas, total ou parcialmente, conforme for deliberado.

ARTIGO 7.º

Salvo prazos e formalidades especiais, as assembleias gerais serão
convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios com a
antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Laurinda
Xavier Correia. 2001346263

BENAVENTE

INFERTUR, COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1333/
020912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020912.

Certifico que entre Artur Henrique da Silva Monteiro, solteiro,
maior, residente em Arneiro dos Corvos, lote 33, 2.º, direito, Sa-
mora Correia, e Fernando Manuel dos Santos Pinto, casado com
Maria Isilda Nogueira Ribeiro Pinto na comunhão de adquiridos,
residente na Rua da Azinheira, 86, 1.º, esquerdo, São Cosme, Bena-
vente, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Infertur, Comércio de Artigos de
Decoração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa das Fontainhas, ar-
mazém 5, rés-do-chão, no Porto Alto, freguesia de Samora Correia,
concelho de Benavente.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, re-
presentação e comércio de artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 12 500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 12 500 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 2001554117

KARDIAL BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1342/
020820; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020820.

Certifico que entre Paulo Sérgio de Oliveira Paulo e Carla Maria
Lopes Baltazar, casados um com o outro na comunhão de adquiri-
dos, residentes na Rua do 1.º de Maio, 20, rés-do-chão, esquerdo,
Porto Alto, Samora Correia, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Kardial Bar, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Saramago, loja 3,
Porto Alto, freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimen-
to de café bar.

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, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Sérgio Oliveira
Paulo.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 2001554125

SNACK BAR TIC TAC DE SANTOS & J. CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 372/
900706; identificação de pessoa colectiva n.º 502380640; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrições n.os 12 e 13; número e data
das apresentações: 1/020828.

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

a) Cessação das funções de gerência de José Paulo Gomes dos
Santos, em 24 de Fevereiro de 2000, por renúncia;

b) Alteração parcial do pacto, tendo sido alterado o artigo 3.º, o
qual passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
450 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 225 000$, pertencente ao sócio José Gabriel da Silva Carva-
lho, e a outra, no valor nominal de 225 000$, pertencente à sócia
Teresa da Conceição de Melo Correia Carvalho.

c) Nomeação de gerente de Teresa da Conceição de Melo Correia
Carvalho, em 24 de Fevereiro de 2000.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pac-
to social.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 2001554060

PAVIURB II � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1339/
020812; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020812.

Certifico que entre PAVIURB � Aluguer de Máquinas, L.da, com
sede na Estrada do Miradouro, 1, Benavente, e Nuno João Parracho
Batista Nunes Feijoca, solteiro, maior, residente na Urbanização
Ribassor, lote 10-A, rés-do-chão, frente, Benavente, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PAVIURB II � Imobiliária, L.da,
e tem a sua sede na Estrada do Miradouro, 7, 1.º, freguesia e conce-
lho de Benavente.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e, bem
assim, criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social administração, compra e ven-
da de imóveis e revenda dos adquiridos para os indicados fins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1000 000 euros e acha-se dividido em duas quotas, sendo uma
do valor nominal de 90 000 euros, pertencente à sociedade
PAVIURB � Aluguer de Máquinas, L.da, e uma do valor nominal de
10 000 euros, pertencente ao sócio Nuno João Parracho Batista
Nunes Feijoca.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes que forem eleitos em assembleia geral, os quais podem
ser não sócios.

2 � A gerência será ou não será remunerada, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

3 � Fica desde já designado gerente o não sócio José Manuel Nunes
Feijoca, casado, residente na Urbanização Ribassor, lote 10-A, rés-
-do-chão, frente, Benavente.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
5 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade, se assim vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimen-
to da sociedade.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando os sócios não cedentes, em primeiro
lugar, e a sociedade, em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da so-

ciedade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu ti-
tular.

2 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem cedidas a um ou
a alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a esta-
belecer em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os sócios,
na proporção da sua quota no capital, até ao montante global de
1 000 000 de euros.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 2001554109

PAVIURB III � AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1330/
020812; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020812.
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Certifico que entre PAVIURB � Aluguer de Máquinas, L.da, com
sede na Estrada do Miradouro, 1, Benavente, e Nuno João Parracho
Batista Nunes Feijoca, solteiro, maior, residente na Urbanização
Ribassor , lote 10-A, rés-do-chão, frente, Benavente, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PAVIURB III � Agro-Pecuária,
L.da, e tem a sua sede na Estrada do Miradouro, 7, 1.º, freguesia e
concelho de Benavente.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e, bem
assim, criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social agricultura, produção animal,
caça e silvicultura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 100 000 euros e acha-se dividido em duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 90 000 euros, pertencente à sociedade PAVIURB �
Aluguer de Máquinas, L.da, e uma do valor nominal de 10 000 euros,
pertencente ao sócio Nuno João Parracho Batista Nunes Feijoca.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes que forem eleitos em assembleia geral, os quais podem
ser não sócios.

2 � A gerência será ou não será remunerada, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

3 � Fica desde já designado gerente o não sócio José Manuel Nunes
Feijoca, casado, residente na Urbanização Ribassor, lote 10-A, rés-
-do-chão, frente, Benavente.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
5 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-

mente, em participação nos lucros da sociedade, se assim vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimen-
to da sociedade.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando os sócios não cedentes, em primeiro
lugar, e a sociedade, em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da so-

ciedade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo

conservador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu ti-
tular.

2 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem cedidas a um ou
a alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a esta-
belecer em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os sócios,
na proporção da sua quota no capital, até ao montante global de
1 000 000 de euros.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 2001554052

MAJOLAFI � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1337/
020801; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020801.

Certifico que por Maria José Martins Lopes de Almeida Figuei-
redo, casada com Rogério Manuel Gomes Corte Real Figueiredo na
comunhão geral, residente na Casa Sobreiro, Quinta do Chaparral,
Santo André, Coruche, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAJOLAFI � Comércio de
Acessórios de Moda, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Benavente, na Avenida do
Dr. Manuel Lopes de Almeida, 80, freguesia e concelho de Bena-
vente.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de vestuário, acessórios de moda, cosmética,
perfumaria, bijutaria e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor
nominal titulada pela sócia.

2 � À sócia única poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 2001554095

T. & D. NEVES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1334/
020911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/020911.

Certifico que entre Tiago Miguel Evaristo Neves, solteiro, maior,
residente em Arneiro dos Corvos, lote 9, 1.º, direito, Samora Cor-
reia, Benavente, e Maria Adélia Daniel Evaristo Neves, casada com
Joaquim Lopes Neves na comunhão de adquiridos, residente em
Arneiro dos Corvos, lote 9, 1.º, direito, Samora Correia, Benavente,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma T. & D. Neves � Transpor-
tes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada das Curralinhos, 104,
freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes de mercadorias
por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

 2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
de um gerente, nos termos da lei.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Tiago Miguel Evaris-
to Neves.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 2001554222

CLUNNA � INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1211/
011003; identificação de pessoa colectiva n.º 505764075; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 7 e 8/020830.

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

a) Cessação de funções de gerência de Cláudio Alexandre Alves
Lourenço Galinha e de Catarina Isabel Alves Lourenço Galinha, em
29 de Maio de 2002, por renúncia;

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLUNNA � Informática, Tele-
comunicações e Segurança, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Maria
Luísa Azevedo Borralha, 62, freguesia e concelho de Benavente.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se dividido em duas quotas, sendo uma do valor
nominal de 2500 euros, na titularidade do sócio Nuno Fernando Gon-
çalves Rolo, e uma do valor nominal de 2500 euros, na titularidade
da sócia Maria Teresa Caniço Gonçalves Rolo.

ARTIGO 4.º

1 � ...............................................................................................
2 � ................................................................................................
3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria Teresa

Caniço Gonçalves Rolo e Nuno Fernando Gonçalves Rolo.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pac-
to social.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001554010

DISTRIVENTE � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 609/
940624; identificação de pessoa colectiva n.º 503216445; inscrições
n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 2, 3 e 4/020903.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi transformada em socie-
dade anónima, passando a usar a firma Distrivente Supermercados,
S. A., tendo sido efectuados os seguintes actos de registo:

a) Aumento de capital e alteração de pacto.
Foi aumentado o capital em 200 euros, em dinheiro, com 100 eu-

ros por Mickael Alexandre Campos, solteiro, menor, residente na
Quinta das Carochas, lote 62, Benavente; e com 100 euros por José
António Pires de Matos, casado com Isabel Maria da Conceição
Rodrigues Pires de Matos na comunhão de adquiridos, residente em
Olival Basto, lote 26, rés-do-chão, direito, Benavente.

Foi transformada em sociedade anónima, por deliberação de 27 de
Julho de 2002.

Capital: 62 699,38 euros, representado por 6 269 938 acções de
0,01 euros cada uma.

Administração e fiscalização a cargo de membros únicos, nomea-
dos por quatro anos.

b) Nomeação dos corpos sociais para o quadriénio de 2002-2005,
por deliberação de 27 de Julho de 2002:

Administrador único: Franclim António Pereira Campos, casado,
residente na Quinta das Carochas, lote 62, Benavente.

Fiscal único: Neves, Azevedo Rodrigues e Batalha, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Campo Grande, 380, lote 3-C, piso 0,
escritório B/C, Lisboa, representada por José Maria Monteiro de
Azevedo Rodrigues, revisor oficial de contas, casado, residente na
Rua da Castiça, 7, 5.º, C, Lisboa; suplente, José António da Vila Mona
Batalha, casado, residente em Casal das Figueiras, JBM, Nazaré.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pac-
to social.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 2001554087

TRANSPORTES JOÃO MARIA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1343/
020823; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020823.

Certifico que entre João Maria Cardoso, divorciado, residente na
Rua de Passos Manuel, 94, rés-do-chão, Alhandra, Vila Franca de
Xira, Estrela de Jesus Poças Estroia, divorciada, residente na Rua de
Calouste Gulbenkian, lote 1, 2.º, frente, Samora Correia, Benaven-
te, e Raul Manuel Estroia Faleiro, solteiro, maior, residente na Rua
de Calouste Gulbenkian, lote 1, 2.º, frente, Samora Correia, Bena-
vente, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe, a qual se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes João Maria Cardoso, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Calouste Gulbenkian, lote 1, 2.º, frente,
em Samora Correia, freguesia de Samora Correia, concelho de Bena-
vente.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrem; comércio por grosso de materiais de cons-
trução, britas, pedra para calçada e outros (pó-de-pedra, tout-venant,
saibro, pedra miúda); aluguer de máquinas retroescavadoras e serviços
afins e manutenção e reparação de edifícios e estruturas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
50 000 euros, representado por três quotas: uma de 40 000 euros,
do sócio João Maria Cardoso, uma de 7500 euros, da sócia Estrela
de Jesus Poças Estroia, e uma de 2500 euros, do sócio Raul Manuel
Estroia Faleiro.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada por todos os
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sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo ainda nomeado
gerente pessoa estranha à sociedade que possua a necessária capaci-
dade profissional, reconhecida pela Direcção-Geral dos Transportes
Terrestres, ficando desde já nomeado Bento Manuel da Conceição
Lobato Marques, casado, residente na Estrada da Carregueira, lote 2,
em Samora Correia, Benavente, que possui essa capacidade.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos contratos,
nomeadamente na compra e venda de veículos automóveis para e da
sociedade, são necessárias as assinaturas, em conjunto, de dois ge-
rentes.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre os sócios, mas a cessão a estranhos carece do consentimento
da sociedade e dos sócios não cedentes, tendo a sociedade o direito
de preferência em primeiro lugar e, em segundo, os sócios não ce-
dentes.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 2001554079

ARTUR DIAS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 88/
770721; identificação de pessoa colectiva n.º 500679851; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 6/261201.

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

Aumento de capital, redenominação de capital e alteração parcial
do pacto.

Aumentado o capital em 35 145$, subscrito em dinheiro.
Artigo alterado: 4.º
Termos da alteração: capital 5163,28 euros.
Sócios e quotas: Artur Dias Ferreira, uma quota de 4875,30 euros,

Jorge Ferreira Dias, José Ferreira Dias e Ana Líbia Ferreira Dias,
uma quota de 124,70 euros.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pac-
to social.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 2001554028

JESSTAN, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 907/
981027; identificação de pessoa colectiva n.º 503514470; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 6/020718.

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

Aumento de capital e alteração parcial do pacto, tendo sido au-
mentado o capital social para 56 000 euros, em 50 000 euros, em
dinheiro, com 24 167 euros, por António Luís Marques Pereira e
Ana Cristina Zambujo da Silva Pereira, em reforço das suas quotas,
ficando cada uma aumentada para 27 067 euros; com 833 euros, em
reforço das quotas de Tânia Raquel das Silva Pereira e Jéssica da
Silva Pereira, sendo as quotas aumentadas para 933 euros; conse-
quentemente, foi alterado o artigo 4.º do contrato, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
56 000 euros, representado por quatro quotas: duas de 27 067 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios António Luís Marques Pe-
reira e Ana Cristina Zambujo da Silva Pereira, e duas de 933 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Tânia Raquel da Silva Perei-
ra e Jéssica da Silva Pereira.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do pac-
to social.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 2001554133

LOPO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 936/
990212; identificação de pessoa colectiva n.º 504367587; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/170702.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Go-
mes Lopes. 2001554290

CORUCHE

 MF � LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1011/
010226; identificação de pessoa colectiva n.º 505281422; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/070802.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto
de registo:

Alteração parcial do pacto social quanto ao artigo 6.º dos estatu-
tos, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade pertence a sócios ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral.

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Inácio Pau-
lino. 2001221932

SETÚBAL
SEIXAL

ESTEVES & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 501/790508;
identificação de pessoa colectiva n.º 500854769; inscrição n.º 6/
021002; número e data da apresentação: 3/021002.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo, em
consequência, ficado com a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social é de um 1 002 410$, logo 5000 euros, distribuído
por três quotas: uma de 962 410$, logo 4800 euros e 48 cêntimos,
pertencente ao sócio Carlos Caracol Ramos Esteves, uma quota de
20 000$, logo 99 euros e 76 cêntimos, pertencente ao sócio Paulo
Jorge Cortegaça Esteves, e uma outra de 99 euros e 76 cêntimos,
pertencente ao sócio Ricardo Miguel Cortegaça Esteves.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pi-
mentel. 2001072627

GALINHO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6923/
021002; inscrição n.º 1/021002; número e data da apresentação: 2/
021002.

Constituição de sociedade

No dia 29 de Maio de 2002, no 3.º Cartório Notarial de Almada,
perante mim, António José Curto Elvas, ajudante principal, em exer-
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cício por ausência do notário em serviço de inspecção, comparece-
ram como outorgantes:

1.º Manuel Francisco Galinho Alves, natural da freguesia de Costa
de Caparica, concelho de Almada, solteiro, maior, número de iden-
tificação fiscal 192758624, residente na Praceta de Belo Marques,
9, 5.º, direito, Santa Marta do Pinhal, freguesia de Corroios, conce-
lho do Seixal;

2.º Anabela Rodrigues Lopes, natural de Angola, solteira, maior,
número de identificação fiscal 202374513, residente com o primei-
ro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade n.os 10259885, de 5 de Fevereiro de 1999, e 11670038,
de 4 de Janeiro de 2000, emitidos pelo Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelas disposições
constantes dos artigos seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Galinho & Lopes, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Belo Marques, 9,
5.º, direito, Santa Marta do Pinhal, freguesia de Corroios, concelho
do Seixal.

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

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a indústria da construção civil,
alvenarias, coberturas, rebocos, cantarias, assentamento de pedras e
azulejos, carpintaria, pinturas, betonilhas, limpeza de obras, revesti-
mentos em estuque projectado, estruturas, isolamentos, remodela-
ções de andares, prédios e vivendas, montagem de piscinas.

4.º

Capital

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

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade, fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo de ambos os sócios, desde já designa-
dos como gerentes.

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

Disseram ainda os outorgantes que a sociedade poderá iniciar ime-
diatamente a sua actividade, ficando a gerência desde já autorizada a:

a) Celebrar todos os actos compreendidos no objecto social;
b) Levantar o capital social para aquisição de equipamento;
c) Celebrar contratos de leasing ou outros contratos para aquisi-

ção de veículos automóveis ou de equipamento.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pi-
mentel. 2001072619

RAFAEL DE JESUS VAZ � TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6920/
021001; inscrição n.º 1/021001; número e data da apresentação: 11/
021001.

Sociedade unipessoal por quotas

Aos 30 de Setembro de 2002, neste Cartório Notarial de Sesim-
bra, perante mim, licenciado Miguel Nuno Peixoto de Carvalho Dias,
notário deste Cartório, compareceu como outorgante Rafael de Je-
sus Vaz, natural da freguesia de Minde, concelho de Alcanena, sol-
teiro, maior, com residência habitual na Rua de António Sérgio,
lote 1077-C, Fernão Ferro, freguesia de Fernão Ferro, concelho do
Seixal, contribuinte n.º 209172010.

Verifiquei a identidade do outorgante através da exibição do bi-
lhete de identidade n.º 9835083, de 6 de Julho de 2000, emitido pelo
Centro de Identificação Civil de Lisboa, tendo-me sido exibido o
cartão de contribuinte referido, e por ele foi dito que, pela presente
escritura, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que se re-
gerá pelas disposições constantes dos artigos seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Rafael de Jesus Vaz � Transportes
Rodoviários de Mercadorias, Unipessoal, L.da

2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede na Rua de António Sérgio, lote 1077-C,
Fernão Ferro, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a indústria de transportes rodoviá-
rios de mercadorias.

4.º

Capital

O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e re-
alizado em dinheiro, e representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio.

5.º

Gerência

A representação da sociedade em juízo ou fora dele, activa ou
passivamente, será exercida pelo sócio, que desde já é nomeado ge-
rente, com ou sem remuneração, conforme for decidido pelo sócio,
obrigando-se a sociedade em todos os seus actos e contratos com a
assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pi-
mentel. 2001072589

TÁXIS MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6921/
021001; identificação de pessoa colectiva n.º 500454035; inscrição
n.º 11/021001; número e data da apresentação: 12/021001.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 4.º e 6.º do contrato,
tendo, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Marinho, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Cândido dos Reis, 10, freguesia e concelho do Seixal;

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores do activo social, é de 5000 euros e corresponde à soma
das seguintes quatro quotas: uma do valor nominal de 4326 euros e
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62 cêntimos, da sócia Maria da Conceição Santos Landeira Martins,
e três do valor nominal de 224 euros e 46 cêntimos, pertencentes
uma a cada um dos sócios Vera Lúcia Landeira Martins Leite, Luiz
Fernando Martins e Gracinda Rosa Landeira Martins da Silva.

ARTIGO 6.º

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

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

3 � Fica desde já designada gerente a sócia Maria da Conceição
Santos Landeira Martins.

4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pi-
mentel. 2001072600

CORTIÇAS CARVALHO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3426/94121;
identificação de pessoa colectiva n.º 503311456; inscrição n.º 9/
021001; número e data da apresentação: 10/021001.

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

Inscrição n.º 9 � Apresentação n.º 10/021001.
Designação de gerente da sócia Maria Luísa Gonçalves Carvalho

da Silva, casada, em 1 de Março de 1999.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pi-
mentel. 2001072570

LINCOLN � KD S. A. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5228/
990722; identificação de pessoa colectiva n.º 980173191; inscrições
n.os 2 e 4/021001; números e data das apresentações: 8 e 9/021001.

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

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 8/021001, averbamento n.º 1.
Cessação de funções do director Reinaldo Henrique Fernandes

Gaspar, por destituição, em 7 de Junho de 2002.
Inscrição n.º 4 � Apresentação n.º 9/021001.
Mandato.
Mandatário: Paula Maria da Graça Pinheiro de Sousa, casada.
Poderes conferidos: os constantes da procuração depositada na

respectiva pasta.
Data da procuração: 19 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pi-
mentel. 2001072562

CARVALHO & NAZARÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1706/
890329; identificação de pessoa colectiva n.º 502132108; inscrições
n.os 2 e 3/021001; números e data das apresentações: 6 e 7/021001.

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

Inscrição n.º 2 � Apresentação n.º 6/021001, averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente André Filipe Correia Carvalho,

por renúncia, em 30 de Agosto de 2002.
Inscrição n.º 3 � Apresentação n.º 7/021001.
Designação de gerente do sócio João Adelino dos Reis Carvalho,

em 30 de Agosto de 2002.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pi-
mentel. 2001072554

AGÊNCIA FUNERÁRIA SUL DO TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6932/
021004; inscrição n.º 1/021004; número e data da apresentação: 4/
021004.

Constituição de sociedade

No dia 26 de Julho de 2002, no 2.º Cartório Notarial de Almada,
perante mim, Maria da Luz Marques Andrade, ajudante principal do
mesmo, no impedimento da respectiva notária, licenciada Maria Luísa
Vieira Elvas da Silva, compareceram como outorgantes:

1.º Joaquim Figueiredo Belchior, natural da freguesia de Arrentela,
concelho do Seixal, casado sob o regime de comunhão de adquiridos
com Anabela Maria Vieira Teixeira, residente na Praça de Salgueiro
Maia, 10, 4.º, C, Fogueteiro, Amora, Seixal, contribuinte fiscal
n.º 194175405;

2.º Anabela Maria Vieira Teixeira, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, cônjuge do primeiro ou-
torgante, com ele residente, contribuinte fiscal n.º 218544642.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição do seus bi-
lhetes de identidade números, respectivamente, 9894597 e
10837058, de 22 de Fevereiro de 2000, ambos emitidos pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, consti-
tuem entre si uma sociedade que se regerá pelas cláusulas constantes
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comercial por
quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Agência Funerária Sul do Tejo, L.da

3.º

A sede da sociedade é na Avenida da República, 135, freguesia de
Arrentela, concelho do Seixal.

1 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2 � Poderá também a gerência abrir ou extinguir delegações, fi-
liais, sucursais e agências, em território nacional ou no estrangeiro.

4.º

O objecto social consiste na prestação de serviços relativos à
organização e realização de funerais, transporte de cadáveres para
exéquias fúnebres, inumação, cremação ou expatriamento e trasla-
dação de restos mortais já inumados.

5.º

O capital social, integralmente subscrito, é de 5000 euros, está
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas, sendo uma de 4500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Figuei-
redo Belchior, e outra de 500 euros, pertencente à sócia Anabela
Maria Vieira Teixeira.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, tendo os sócios não cedentes o direito de preferência nas ces-
sões.

7.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos sócios ou a não sócios nomeados em assembleia geral.

1 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Joaquim Figueiredo
Belchior.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

 8.º

Os sócios poderão entregar à sociedade prestações suplementares
de capital até ao montante de 25 000 euros, nas proporções das
respectivas quotas e demais condições deliberadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pi-
mentel. 2000296122
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MARCIANO SÁ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6931/
021004; inscrição n.º 1/021004; número e data da apresentação: 4/
021004.

Contrato de sociedade

No dia 21 de Junho de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório, compa-
receu como outorgante Marciano Sá, divorciado, natural da Guiné-
-Bissau, residente na Rua de 25 de Abril, 25, 2.º, B, Fogueteiro,
Amora.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 13650752, emitido em 5 de Junho de 2002 pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é o único sócio, e que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marciano Sá, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, lote 25,
2.º, B, Fogueteiro, freguesia de Amora, concelho do Seixal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de cons-
trução civil.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida, no todo ou em parte, com aquele que a sociedade está
exercendo.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pi-
mentel. 2000296114

CENTRO POLICLÍNICO DE VALE DE MILHAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3317/
940727; identificação de pessoa colectiva n.º 503239631.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001073500

SR. PÃO � BOUTIQUE DE PÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4443/
971016; identificação de pessoa colectiva n.º 503978400.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001073518

CLIDIRAL � CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO
E RADIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1095/
850122; identificação de pessoa colectiva n.º 501479384.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001073534

P. J. G. V. � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5691/
000713; identificação de pessoa colectiva n.º 505079844.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001071973

PSPS � POLICLÍNICA SÃO PEDRO DO SEIXAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6323/
010904; identificação de pessoa colectiva n.º 505728877.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001072724

BERTON CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5402/
991216; identificação de pessoa colectiva n.º 504762664.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001072775

MÁRIO CORREIA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6309/
010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505670682.
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Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001072783

CADOMOLAS � CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO
DE MOLAS E SUSPENSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6400/
011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505822326.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001072791

PREDIAL MOUTINHO CEREJO � MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5549/
000328; identificação de pessoa colectiva n.º 504947427.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001072813

CAMPINUSGEST � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5403/
991216; identificação de pessoa colectiva n.º 504753576.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001072821

MANUEL ANTUNES DA ROCHA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6045/
010404; identificação de pessoa colectiva n.º 505426528.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001072678

PERFUMARIA TREVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6140/
010524; identificação de pessoa colectiva n.º 505488035.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta

respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001072660

TRANSPORTES DE ALUGUER SANTOS ALMEIDA
BOTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5969/
010226; identificação de pessoa colectiva n.º 505359685.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001072651

ARISGOMES � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6004/
010316; identificação de pessoa colectiva n.º 502431890.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001072643

NITRI � COMÉRCIO GERAL E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4833/
980817; identificação de pessoa colectiva n.º 504208950.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001071981

MARTINS & IRMÃO � EMPRESA DE FORMAÇÃO
SERVIÇOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3614/
950609; identificação de pessoa colectiva n.º 503429007.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001071906

RATÉCNICA � DESINFESTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4490/
971204; identificação de pessoa colectiva n.º 504008579.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 302 � 31 de Dezembro de 2002 28 152-(105)

respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2001075464

O TAPETE VERDE � PASTELARIA E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1563/
880527; identificação de pessoa colectiva n.º 501987037.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001071914

EXTERNATO URSINHO ENCANTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4234/
970411; identificação de pessoa colectiva n.º 503858200.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001071922

NUNOMETAL � MONTAGENS METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 564/800411;
identificação de pessoa colectiva n.º 500942820.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001071930

EXTERNATO O PIRIQUITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4437/
971013; identificação de pessoa colectiva n.º 503978396.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta
respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2001071949

C. A. T. M. � COMÉRCIO DE ARQUIVOS
E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5360/
991112; identificação de pessoa colectiva n.º 504713353.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou na pasta

respectiva os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 2001.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 2000296793

SESIMBRA

SALÃO JOVEM CABELEIREIRO UNISEXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 367;
identificação de pessoa colectiva n.º 501716645; número e data da
apresentação: PC 020624.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da firma supra-referida no exercício do ano de 2001.

24 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001653077

GIL PEREIRA GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2020;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020926.

Certifico que por Gil Pereira Gonçalves foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Gil Pereira Gonçalves, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Urbanização da Charneca, Cotovia, lote 39, 1.º,
esquerdo, Cotovia, freguesia e concelho de Sesimbra.

2.º

A sede pode ser transferida dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe por decisão da gerência.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

4.º

A gerência poderá criar, dentro ou fora do País, as delegações ou
qualquer forma de representação que julgue conveniente.

5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade são exercidas pelo
único sócio, Gil Pereira Gonçalves, já nomeado gerente, que será
remunerado ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do referido gerente.

6.º

O sócio pode celebrar negócios com a sociedade.

7.º

A cessão da quota única poderá ser total ou parcial.

 8.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade.

9.º

Poderá o sócio decidir sobre a amortização da quota, no caso de
a mesma ser penhorada, arrestada ou de qualquer outro modo sujeita
a procedimento executivo.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joa-
quim Rolo Pedrosa. 2001653468
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SESIMBREX � COMÉRCIO, INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 319;
identificação de pessoa colectiva n.º 501603689; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 3/021010.

Certifico que foram redenominadas as quotas para euros e aumen-
tado o capital social de 49 879,79 euros para 60 000 euros, tendo,
em consequência, o artigo 4.º do pacto social ficado com o seguinte
teor:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros e encontra-se representado por duas quotas, uma do
valor nominal de 36 750 euros, pertencente ao sócio Américo Car-
doso Laureano, e outra de 23 250 euros, pertencente à sócia Ana
Maria Carvalho Castanho Carapinha Cardoso Laureano.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

10 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joa-
quim Rolo Pedrosa. 2001653107

S. P. U. � ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 976;
identificação de pessoa colectiva n.º 503526347; número e data da
apresentação: PC 020624.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da firma supra-referida no exercício do ano de 2001.

24 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001653220

EDIFICONDE, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 262;
identificação de pessoa colectiva n.º 501317503; número e data da
apresentação: PC 020624.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da firma supra-referida do exercício do ano de 2001.

24 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001653239

MILFON � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 895;
identificação de pessoa colectiva n.º 502019309; número e data da
apresentação: PC 020624.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da firma supra-referida no exercício do ano de 2001.

24 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001653247

ARTIPORTAS � PORTAS DE QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 448;
identificação de pessoa colectiva n.º 502023171; número e data da
apresentação: PC 020624.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da firma supra-referida do exercício do ano de 2001.

24 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001653255

FRANCISCO VERÍSSIMO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1144;
identificação de pessoa colectiva n.º 503835080; número e data da
apresentação: PC 020624.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da firma supra-referida do exercício do ano de 2001.

24 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001653263

CONDEHUMUS � COMÉRCIO, AGRICULTURA
E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 834;
identificação de pessoa colectiva n.º 503169234; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 1/021011.

Certifico que foi inscrita a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 24 de Setembro de 2002.

O documento que serviu de base ao registo encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

5 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001652712

JOSÉ CARLOS ANDRÉ � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2066;
inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 1 e 2/021014.

Certifico que foi inscrita a alteração parcial do pacto da socie-
dade em epígrafe, tendo o artigo 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes eleitos
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for
deliberado.

2 � (Mantém-se.)

Mais certifico que Cristina Maria da Fonte Alves, solteira, maior,
foi nomeada gerente.

O texto completo da redacção actualizada do pacto ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

6 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001608659

RESTAURANTE CHINÊS FELIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1367;
identificação de pessoa colectiva n.º 504388614; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 3/021014.

Certifico que foi inscrita a mudança de sede e reforço de capital,
com redenominação para euros, da sociedade em epígrafe, tendo os
artigos 1.º e 4.º ficado com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Restaurante Chinês Feliz, L.da, e
tem a sua sede no Largo do Município, 5 e 6, na freguesia de San-
tiago, concelho de Sesimbra.

4.º

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

O texto completo da redacção actualizada do pacto ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

6 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001608667
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CONSTRUÇÕES CARLOS POMBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 819;
identificação de pessoa colectiva n.º 503150495; inscrições n.os 4 e
14; números e data das apresentações: 2 e 3/021015.

Certifico que Júlio Manuel Gaboleiro Pombo renunciou à gerência
da sociedade em epígrafe em 10 de Outubro de 2002.

Mais certifico que foi inscrita a alteração parcial do pacto, tendo
os artigos 3.º e 8.º ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais bens e valores da sociedade, é de 149 640 euros, repre-
sentado por duas quotas, uma do valor nominal de 112 230 euros,
pertencente ao sócio Carlos Manuel Gaboleiro Pombo, e outra de
37 410 euros, pertencente à sócia Maria Carmelinda Marquês de Sousa
Faneca Pombo.

 8.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, remunerados ou não, conforme o deliberado em assembleia ge-
ral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

O texto completo da redacção actualizada do pacto ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

7 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001608675

O. G. I. � ORGANIZAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2103;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021107.

Certifico que entre ARENCO � Arquitectura, Engenharia e Cons-
trução, L.da, e António Augusto Gonçalves Nunes, casado com Ma-
ria de Jesus Pio da Silva Galveia na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de O. G. I. � Organização e
Gestão Imobiliária, L.da, e tem a sua sede no Edifício Caravelas, 2.º,
esquerdo, Palames, freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra.

2.º

O objecto social consiste na construção de empreendimentos pró-
prios para comercialização, organização e construção de obras civis,
mecânicas ou eléctricas, empreitadas ou empreendimentos por con-
ta própria ou de outrem, organização e estudo e elaboração de pro-
jectos de qualquer natureza, compra, venda e administração de imó-
veis, designadamente compra de terrenos e revenda de adquiridos para
esse fim, operações de construção civil, aplicação de capitais em
imóveis, promoção de estudos de urbanização isentos de sisa e seus
derivados e organização e gestão imobiliária.

3.º

O capital social é de 10 000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das quotas seguintes: uma no
montante de 8000 euros, pertencente à sócia ARENCO � Arqui-
tectura, Engenharia e Construção, L.da, e outra de 2000 euros, per-
tencente ao sócio António Augusto Gonçalves Nunes.

4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital.

5.º

As quotas não poderão, no todo ou em parte, ser dadas em caução
ou garantia de qualquer obrigação sem prévio consentimento, por
escrito, da sociedade.

6.º

Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá autorizar a
alienação ou divisão de quotas, reservando, porém, o direito de pre-

ferência para si, ou, não o querendo exercer, para os sócios que o
quiserem exercer.

7.º

A amortização de quotas, no todo ou em parte, é permitida por
deliberação da assembleia geral nos seguintes casos:

a) Quando a sociedade acordar com o respectivo titular;
b) Quando se tratar da quota que a sociedade tenha adquirido;
c) Quando as quotas forem objecto de penhora, arresto ou por

qualquer modo sujeitas a procedimento executivo, desde que a dili-
gência se mantenha por período não inferior a 30 dias a contar da
notícia à sociedade;

d) Quando a quota seja constituída em caução com violação do
artigo 5.º ou cedida com a infracção do disposto no artigo 6.º;

e) Por morte ou interdição de um sócio com participação inferior
a 50 %;

f) Quando um sócio pratique quaisquer actos ou omissões que pre-
judiquem gravemente o regular funcionamento da sociedade.

Com exclusão nos casos previstos nas alíneas a) e b) deste artigo,
o preço da amortização ou aquisição será equivalente à parte pro-
porcional da situação líquida activa, conforme o último balanço
aprovado.

A sociedade poderá pagar o preço da amortização ou aquisição
em prestações semestrais, iguais e sem juros, num máximo de seis.

 8.º

É permitida a divisão de quotas entre herdeiros do sócio como
convierem entre si e for de direito, no caso em que não funcione a
alínea e) do artigo 7.º

Enquanto a quota se mantiver indivisa ou não for adjudicada a um
único herdeiro, os respectivos direitos só podem ser exercidos, em
comum, por um só dos herdeiros do sócio falecido que eles entre si
escolham.

9.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral, será exercida pelo sócio António Augusto
Gonçalves Nunes, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.

10.º

A sociedade poderá adquirir participações em qualquer sociedade
com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

11.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral serão convocadas por meio de cartas registadas aos
sócios, com pelo menos 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Te-
resa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2001653476

SINES

GRULHA & SANTA BÁRBARA, L.DA

Sede: Largo do Bocage, 2, Sines

Conservatória do Registo Comercial do Sines. Matrícula n.º 702/310300;
identificação de pessoa colectiva n.º 504935780; inscrições n.os 2,
3, 4 e 5 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 5, 6, 7 e 8/020917.

Certifico que, por escritura de 3 de Julho de 2002, lavrada no
Cartório Notarial de Sines, José Luís Loução Santa Bárbara renun-
ciou à gerência da sociedade em epígrafe, e foi alterado o contrato
social, que passa a ser sociedade comercial unipessoal por quotas,
que se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Grulha & Santa Bárbara, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo do Bocage, 2, na fregue-
sia e concelho de Sines.

§ único. Por simples decisão da gerência, poderá a sociedade trans-
ferir a sua sede social para outro local dentro do mesmo concelho
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ou para concelho limítrofe e estabelecer sucursais, filiais, agências e
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto restaurante com preparação e venda
de alimentos e outros consumos e venda de bebidas.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração, confor-
me for decidido pelo mesmo.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades já
existentes ou a constituir, ainda que com objecto diferente do seu, e
em sociedades reguladas por legislação especial, podendo participar
em agrupamentos complementares de empresas, nos termos permi-
tidos na lei.

Mais certifico que, por escritura de 30 de Agosto de 2002, lavra-
da no Cartório Notarial de Sines, a sociedade supramencionada alte-
ra parcialmente o contrato social quanto ao artigo 1.º, o qual passa
a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Manuel Enfim Grulha, Socie-
dade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo do Bocage, 3-B, na
freguesia e concelho de Sines.

§ único. (Mantém-se.)

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

17 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de Albu-
querque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490402

VIANA DO CASTELO
MONÇÃO

CLANAPA � CLÍNICA DE ANATOMIA PATOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 659/
021112; identificação de pessoa colectiva n.º 505435861; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/12112002.

Certifico que entre José Américo Ribeiro de Sousa, Maria Fernanda
Cardoso Rangel de Sousa e CL � Participações, SGPS, S. A., foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de CLANAPA � Clínica de
Anatomia Patológica, L.da, e tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro,
em Monção.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar, em Portugal ou no
estrangeiro, filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representa-
ção social.

2.º

O seu objecto social consiste em análises clínicas, químicas,
bromatológicas e de anatomia patológica.

3.º

O capital social é de 5000 euros, dividido em três quotas, sendo
duas de 250 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios José
Américo Ribeiro de Sousa e Maria Fernanda Cardoso Rangel de Sousa,
e a outra de 4500 euros, pertencente à sócia CL � Participações,
SGPS, S. A.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme ve-
nha a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta a Rui Jorge
Camões de Sousa, já identificado, e a Carlos Philipe Rangel de Sousa,
solteiro, maior, habitualmente residente na indicada Rua Quinze, 400,
desde já nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos que envolvam responsabilidade é suficiente
a assinatura de um só gerente.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos aos fins sociais, nomeadamente em
cauções, letras de favor, fianças, avales e responsabilidades seme-
lhantes.

5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando os sócios não cedentes do direito de prefe-
rência na respectiva aquisição.

6.º

1 � Para além dos casos expressamente previstos na lei, a socie-
dade poderá proceder à amortização de qualquer quota, independen-
temente do consentimento do seu titular, nas seguintes situações:

a) Falência ou insolvência do seu titular;
b) Interdição ou inabilitação do seu titular;
c) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro acto que im-

plique a apreensão, arrematação ou adjudicação de quota;
d) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte que não for

adjudicada ao seu titular;
e) Quando houver cessão de quotas a estranhos com inobservân-

cia do disposto na cláusula anterior.
2 � A contrapartida da amortização da quota nas situações pre-

vistas no número anterior será a do valor que lhe for corresponden-
te no último balanço legalmente aprovado.

Conferida e está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria do Nascimento
Caldas Mendes Jorge. 2001698534

JUCASA � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 657/
021111; identificação de pessoa colectiva n.º 506370127; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 6/11112002.

Certifico que Júlio Campos Santos constituiu uma sociedade uni-
pessoal, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JUCASA � Equipamentos Ho-
teleiros, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Quinta da
Oliveira, freguesia de Mazedo e concelho de Monção.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e assistência
técnica de equipamentos hoteleiros e comerciais e o comércio a
retalho de máquinas e montagem de frio industrial e climatização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.
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ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Júlio Campos Santos.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições que o
sócio decidir, bem como prestações suplementares de capital até ao
montante máximo de 100 000 euros.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 2001698550

VILA REAL
 PESO DA RÉGUA

MARIA DO CARMO PEREIRA ALMEIDA MONTEIRO
& FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula n.º 492;
identificação de pessoa colectiva n.º 503030066; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/021115.

Certifico que pela acta n.º 11, de 5 de Junho de 2002, a sociedade
acima indicada mudou a sua sede para a Rua da Ferreirinha, freguesia
e concelho de Peso da Régua.

Foi conferida e está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Cecília
Pereira de Lima Carvalhosa Rocha. 2001799314

VILA REAL

HIDROCORGO � HIDROELÉCTRICA DO CORGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 666;
identificação de pessoa colectiva n.º 971017980; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 22, inscrição n.º 27, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 24 e inscrição n.º 28; números e data das apresentações: 12, 13,
14 e 15/011214.

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

O presidente do conselho de administração, Gonçalo Allen Serras
Pereira, cessou as suas funções, por renúncia.

Data: 18 de Julho de 2000.
Foi designado presidente do conselho de administração, por coop-

tação, António Augusto Gutierrez Sá da Costa.
Data de deliberação: 24 de Julho de 2000.
O vogal do conselho de administração Miguel de Matos Esteves

cessou as suas funções, por renúncia.
Data: 16 de Outubro de 2000.
Foi designado administrador, por cooptação, José Artur Magalhães

Saraiva de Aguilar.
Data da deliberação: 31 de Outubro de 2000.

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315040

MG JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1006;
identificação de pessoa colectiva n.º 503214051; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 7/011227.

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

Foi aumentado o capital da sociedade de 1 000 000$ para 5000 eu-
ros.

Montante do aumento: 2410$.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que con-

cerne ao artigo 3.º, do qual passou a constar:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por duas quotas iguais de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma a José Carlos Pinto Gonzalez e outra a Olga
Maria Fernandes Meirinho Gonzalez.

Está conforme.

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

12 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315082

ARTE E CLASSE � CABELEIREIRO
E PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 815;
identificação de pessoa colectiva n.º 502675802; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 21/011227.

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

Foi aumentado o capital da sociedade de 400 000$ para 5000 eu-
ros.

Montante do aumento: 602 410$.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que con-

cerne ao artigo 3.º, do qual passou a constar o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Maria Helena
Pimenta Marques Quinteira e Luís Sérgio dos Santos Quinteira.

Está conforme.

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

12 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315058

TALHO O VILAREALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1431;
identificação de pessoa colectiva n.º 504288571; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 20/011227.

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

Foi aumentado o capital da sociedade de 1 000 000$ para 5000 eu-
ros.

Montante do aumento: 2410$.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que con-

cerne ao artigo 4.º, do qual passou a constar o seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
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ros, uma de cada um dos sócios, José Varela Lopes e Arménio Ma-
nuel Lourenço Varela.

Está conforme.

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

12 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315066

APEADEIRO, SOCIEDADE COMERCIAL
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 536;
identificação de pessoa colectiva n.º 501929193; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 18/011227.

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

Foi aumentado o capital da sociedade de 1 000 000$ para 5000 eu-
ros.

Montante do aumento: 2410$.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que con-

cerne ao artigo 3.º, do qual passou a constar o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
4500 euros, pertencente ao sócio Armando Laudemiro de Mesquita
Carvalho Silva, e outra de 500 euros, pertencente ao sócio Luís Au-
gusto de Carvalho Silva.

Está conforme.

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

12 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315074

CRUZ � GABINETE DE CONTABILIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1226;
identificação de pessoa colectiva n.º 503769584; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 13/011120.

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

Foi aumentado o capital da sociedade de 500 000$ para 5000 eu-
ros.

Montante do aumento: 502 410$.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que con-

cerne ao artigo 3.º, do qual passou a constar o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5000 euros, dividido em três quotas, uma de 2600 euros, pertencen-
te ao sócio Rui Manuel Gonçalves da Cruz, e duas de 1200 euros
cada uma, pertencentes à sócia Maria Esmeraldina Gonçalves e ao
sócio Jacinto Teixeira da Cruz.

Está conforme.

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

26 de Setembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315589

JUSTIMÓVEL � MOBILIÁRIO E ARTIGOS
PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1250;
identificação de pessoa colectiva n.º 503839043; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 26/011227.

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

Foi aumentado o capital da sociedade de 1 000 000$ para 5000 eu-
ros.

Montante do aumento: 2410$.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que con-

cerne ao artigo 3.º, do qual passou a constar o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, já totalmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes
aos sócios, Albenina Vieira Esteves e José Justino Pereira da Silva.

Está conforme.

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

18 de Outubro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315112

TECNIDOURO � PROJECTOS E CONSULTADORIA
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 996;
identificação de pessoa colectiva n.º 503178888; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 41/011227.

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

Foi aumentado o capital da sociedade de 400 000$ para 5000 eu-
ros.

Montante do aumento: 602 410$.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que con-

cerne ao artigo 3.º, do qual passou a constar o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, já totalmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em três quotas, sendo uma de 3750 euros, do sócio
Eduardo Augusto dos Santos Rosa, outra de 625 euros, da sócia Maria
Isabel Borges Boura, e outra também de 625 euros, da sócia Isabel
Maria Borges Boura dos Santos Rosa.

Está conforme.

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

12 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315104

LOGSTORE � COMÉRCIO DE MICROINFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1420;
identificação de pessoa colectiva n.º 504288555; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 58/011227.

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

Foi aumentado o capital da sociedade de 1 000 000$ para 5000 eu-
ros.

Montante do aumento: 2410$.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que con-

cerne ao artigo 3.º, do qual passou a constar o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma com o valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio António José Torres
Pereira da Silva, e outra com o valor nominal de 2000 euros, per-
tencente à sócia Cláudia Sofia Pereira Monterroso.

Está conforme.

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

12 de Novembro de 2002. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2001315090
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VISEU
ARMAMAR

FRUTAS PROENÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Armamar. Matrícula n.º 139/
021114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021114.

Certifico que foi constituída a sociedade comercial em epígrafe
pelos sócios José Mário da Costa Proença e Paulo Jorge Gomes
Duarte, solteiros, maiores, cujo pacto se regerá pelos seguintes arti-
gos:

1.º

A sociedade adopta a firma Frutas Proença, L.da, e vai ter a sua
sede na Rua do Outeiro, lugar de Contim, freguesia de São Cosmado,
concelho de Armamar, podendo, por simples deliberação da gerên-
cia, ser transferida a sede para outro local, dentro do município ou
para concelhos limítrofes, bem como serem criadas ou encerradas
filiais, sucursais e agências ou quaisquer outras formas de representa-
ção, em território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de frutas e
legumes.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, representado por duas quotas iguais no valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Mário
da Costa Proença e Paulo Jorge Gomes Duarte.

4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberado
em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, desde já nomeados
gerentes, sendo suficiente a intervenção de qualquer um deles para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2 � É expressamente vedado aos gerentes comprometerem a
sociedade em actos ou documentos estranhos aos negócios sociais,

designadamente fianças, letras de favor e semelhantes, respondendo
pessoalmente o contraventor pelas obrigações assumidas e pelos
prejuízos que venha a ocasionar.

3 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, al-
terar ou rescindir os respectivos contratos, independentemente do
prazo;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis, outros mó-
veis e imóveis para a sociedade, assinando os respectivos contratos;

c) Adquirir, por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais
ou industriais;

d) Confessar, desistir e transigir em juízo; e
e) Celebrar contratos de locação financeira (leasing).

5.º

As cessões de quotas são livres entre sócios, e a favor de estra-
nhos necessitam do consentimento da sociedade, que terá direito de
preferência em primeiro lugar, bem como os sócios, em segundo lugar.

6.º

1 � As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras forma-
lidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios
com antecedência mínima de 15 dias.

2 � A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros
sociais, depois de retirado o montante para o fundo de reserva legal.

7.º

A gerência fica autorizada, a partir desta data, a celebrar quais-
quer negócios jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do res-
pectivo objecto.

 8.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 000 euros.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2002. � O Ajudante, Mário Ferreira Car-
neiro Cireneu. 2001518137
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