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3. Diversos

PARTE A

BALANCETES

CAIXAGEST � TÉCNICAS DE GESTÃO DE FUNDOS, S. A.

Sede: Avenida de João XXI, 63, 2.º, 1000-300 Lisboa

Capital social: 9 300 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 129/901130.
Contribuinte n.º 502454563.

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

2002 2001
Activo �

Activo Amortizações Activo Activo
bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................... 1 947 � 1 947 5 597
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ............... 20 259 204 � 20 259 204 59 558
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ..................... � � � 19 230 000
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo .............. � � � 2 513 290

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

9 � Imobilizações incorpóreas .................................................. 951 070 (901 001) 50 069 221 750
10 � Imobilizações corpóreas ..................................................... 1 474 303 (1 120 590) 353 713 427 532
13 � Outros activos .................................................................... 1 488 671 � 1 488 671 1 380 057
15 � Contas de regularização ...................................................... 771 612 � 771 612 567 930

                   Total do activo ........................................... 24 946 806 (2 021 591) 22 925 216 24 405 714

(Em euros)

Passivo 2002 2001

4 � Outros passivos ........................................................................................................................... 1 873 390 2 786 395
5 � Contas de regularização ............................................................................................................... 352 217 �
6 � Provisões para riscos e encargos ................................................................................................ 85 288 �

b) Outras provisões ....................................................................................................................... � 37 925

9 � Capital subscrito .......................................................................................................................... 9 300 000 9 300 000
11 � Reservas ....................................................................................................................................... 10 598 960 10 398 474
13 � Resultados transitados ................................................................................................................. 254 189
14 � Lucro líquido do exercício ........................................................................................................... 715 107 1 882 731

                                         Total do passivo .................................................................... 22 925 216 24 405 714

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 3000078276



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 14 � 17 de Janeiro de 20031220-(4)

NORGRUPO � SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE COMPRAS EM GRUPO, S. A.

Sede: Avenida da República, 868/872, 7.º-8.º, 4430-190 Vila Nova de Gaia

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 38 878.
Contribuinte n.º 501544941.

Balanço em 30 de Setembro de 2002 (grupos)
(Em euros)

Código Activo Ano Ano anteriordas contas

10 1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ........................................... 560,02 1 755,77
12 2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ............................. 415 859,13 131 547,97
20 3 � Outros créditos sobre instituições de crédito .......................................... 192 037,19 523 737,79
27 13 � Outros passivos ....................................................................................... � 2 274,52
51 15 � Contas de regularização ........................................................................... � 25 433,70

                                                     Total do activo ......................................... 608 456,34 684 749,75

(Em euros)

Código Activo Ano Ano anteriordas contas

36+37 4 � Outros passivos ......................................................................................... � �

36 Credores ..................................................................................................... 4 165,16 �
37 Fundos dos grupos ..................................................................................... 604 291,18 684 749,75

                                  Total do passivo ................................................. 608 456,34 684 749,75

Rubricas extrapatrimoniais

Código Anodas contas

99 Outras contas extrapatrimoniais ................................................................................................................... 314,44
999 Contas diversas ............................................................................................................................................. 314,44
9990 Impostos retidos na fonte ............................................................................................................................ 314,44

Vila Nova de Gaia, 12 de Novembro de 2002. � O Responsável pela Gestão, (Assinatura ilegível.) � O Responsável pela Informação,
(Assinatura ilegível.) 3000078522
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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
AVEIRO

GLICIDECOR � REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4614;
identificação de pessoa colectiva n.º 504598066; data do
depósito: 020625.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

7 de Novembro de 2002. � A Conservadora-Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000935915

MONTSECCALD � MONTAGEM DE CALDEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5222;
identificação de pessoa colectiva n.º 505719924; data do
depósito: 25062002.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2001.

12 de Novembro de 2002. � A Conservadora-Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2000936580

ESPINHO

CAFOMAR � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 870/
960622; identificação de pessoa colectiva n.º 502785802;
entrada: 224/2002.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Arminda
Marques Henriques Martins. 1000168600

MEALHADA

URBITAPADA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta da Tapada, 153, Luso, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 598;
identificação de pessoa colectiva n.º 505265036; data da
apresentação: 250702.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

20 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Dias
Monteiro. 2001642580

DIJECOL � DISTRIBUIDORA DE PEIXE DE COIMBRA, L.DA

Sede: Largo da Feira, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 161;
identificação de pessoa colectiva n.º 500085587; data da
apresentação: 230902.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Dias
Monteiro. 2001642202

OLIVEIRA DO BAIRRO

BRAGA & BARROS � EXTRACÇÃO DE AREIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 700/981202; identificação de pessoa colectiva n.º 504582453.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, relativos à
aprovação das contas do ano de 2001.

Está conforme.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2000346553

LUÍS PAULO & CELSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 663/980216; identificação de pessoa colectiva n.º 504166930.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, relativos à
aprovação das contas do ano de 2001.

Está conforme.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2000346561

FERNANDO ARTUR & ARTUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 654/980121; identificação de pessoa colectiva n.º 504098314.

Certifico que foi feito o depósito legal dos documentos, relativos à
aprovação das contas do ano de 2001.

Está conforme.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Virgínia Maria
Martinho Aires Montenegro. 2000346570

ALUBAIRRO � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 761; identificação de pessoa colectiva n.º 504741691; data da
entrega: 20020628.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assinatura
ilegível.) 2000329446

ALEXANDRE PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 780; identificação de pessoa colectiva n.º 504901737; data da
entrega: 20020628.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas, relativos ao exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � O Conservador Destacado, (Assinatura
ilegível.) 2000329438
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BRAGA
BRAGA

ARQ. OUT. � ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Rua de Antunes Guimarães, 94, rés-do-chão,
Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6470/
990920; identificação de pessoa colectiva n.º 504335618; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 8/020214.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, ficando com o
seguinte teor:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARQ. OUT. � Arquitectura, L.da,
tem a sua sede na Rua de José Antunes Guimarães, 80, freguesia de
Gualtar, concelho de Braga.

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168591

JORGE & PAULO VILAÇA, L.DA

Sede: lugar do Carrascal, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 965/
710203; identificação de pessoa colectiva n.º 501131787;
averbamento n.º 1 Of. à inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 3/021015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Rosa Fernandes da Silva, por
renúncia, em 20 de Setembro de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2000371760

HELIBEL � COMÉRCIO DE MALAS, L.DA

Sede: lugar de Ruães, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3095/
900221; identificação de pessoa colectiva n.º 502298057;
data: 020626.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168749

PRISCASA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 730, 1.º,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6258/
990315; identificação de pessoa colectiva n.º 504560190;
data: 020626.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168751

MERCADO CENTRAL � COMÉRCIO DE GÉNEROS
ALIMENTÍCIOS, L.DA

Sede: lugar de S. Roque, Merelim (São Paio)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5162/
961003; identificação de pessoa colectiva n.º 503728900;
data: 020626.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168754

IMOBUILD � SOCIEDADE DE PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Artur Soares, 390, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5385/
970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503865826; inscrição
n.º 3, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números
e data das apresentações: 13, 16, 18/020215.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de reforço
de capital de 10 000 000$ para 256 015 000$, subscrição de
245 015 000$ por incorporação de suprimentos, e cessação de funções
de gerentes de Albano Simões e Aires Manuel Antunes Simões, por
renúncia, em 27 de Dezembro de 2001, alterando o contrato, quanto
ao n.º 1 do artigo 1.º, artigo 3 e n.os 1 e 2 do artigo 4.º, ficando com
o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOBUILD � Sociedade de
Promoção Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Lusíadas, 35,
1.º, loja 1, freguesia de Braga (São Vítor), cidade e concelho de Braga.

2 � [...]

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 256 015 000$, dividido em duas quotas,
sendo uma de 253 015 000$, pertencendo ao sócio João António
Pereira Varanda, e outra de 3 000 000$, pertencente à sócia Isabel
Alexandra da Rocha Pinheiro Antunes Varanda.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições de reembolso e juros que a assembleia geral
fixar.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade e sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, competem ao sócio João António
Pereira Varanda, já nomeado gerente, com dispensa de caução e com
ou sem remuneração, conforme for fixado em assembleia geral.

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

3 � [...]
4 � [...]

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168799

JOSÉ OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Sede: lugar da Estrada, freguesia de Merelim São Paio

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5052/
960603; identificação de pessoa colectiva n.º 503669229; inscrição
n.º 3, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números
e data das apresentações: 10, 15, 16/020220.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço de capital, de 5 000 000$ para € 139 664, e a
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cessação de funções de gerente de José de Oliveira, por renúncia, em
30 de Janeiro de 2002, alterando o contrato, quanto ao artigo 3.º
(corpo) e ao § 1.º do artigo 5.º:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 139 664 euros,
dividido em duas quotas iguais de 69 832 euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios Cipriano Jorge Peixoto de Oliveira e Rosana da
Conceição Peixoto de Oliveira.

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, competem aos sócios Cipriano Jorge
Peixoto de Oliveira, e Rosana da Conceição Peixoto de Oliveira que,
desde já, são nomeados gerentes, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para que a sociedade fique representada, em todos os seus actos
e contratos, é necessária a intervenção dos referidos gerentes.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168804

ARMANDO GOMES � ARQUITECTURA E DESIGN, L.DA

Sede: Rua de José Afonso, 100, 6.º, direito, trás,
Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3573/
920305; identificação de pessoa colectiva n.º 502725370;
data: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168106

ABA � JÓIAS OURIVESARIA, L.DA

Sede: Praça do Conde Agrolongo, 75, rés-do-chão,
Braga (São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4160/
940209; data: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168108

VASCONCELOS & MONTEIRO, L.DA

Sede: Rua dos Restauradores, lugar da Lamela, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6875/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504660403;
data: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168111

DICARROS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: lugar da Estrada Nova, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5355/
970228; identificação de pessoa colectiva n.º 503849855;
data: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168114

SALA DE RADIOLOGIA CENTRAL DE BRAGA, L.DA

Sede: Avenida Central, 31, 2.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1531/
790919; identificação de pessoa colectiva n.º 500896194;
data: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168116

MENDESART � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PINTURA, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 35, 1.º, loja 2,
Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5254/
961202; identificação de pessoa colectiva n.º 503773115;
data: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168120

TORRES BRAGA & BRAGA, L.DA

Sede: Rua do Souto, 87, Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7729/
010906; identificação de pessoa colectiva n.º 505709368;
data: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168121

J. A. GONÇALVES & LOURENÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de Magalhães de Lima, 30, 2.º, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2961/
890915; identificação de pessoa colectiva n.º 502217979;
data: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168151
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CONFECÇÕES SAMEIRO, L.DA

Sede: lugar de Pinheiro, Espinho, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7490/
010524; identificação de pessoa colectiva n.º 505461773;
data: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168154

CERQUEIRA & MARTINS, L.DA

Sede: Rua do Caires, 280, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7259/
010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505276720;
data: 260602.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168156

VIEIRA & FREITAS, L.DA

Sede: Rua de Costa Soares, 39, lugar de Cabanas, Dume,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1696/
810304; identificação de pessoa colectiva n.º 501150870; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168192

MF � MARTINS & FORTE, L.DA

Sede: lugar de São Roque, Merelim (São Paio), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4282/
940621; identificação de pessoa colectiva n.º 503223441; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168197

JOSÉ BRANDÃO RIBEIRO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo da Estação, 23, 1.º, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6836/
000502; identificação de pessoa colectiva n.º 504850652; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168199

BARRETO, PEREIRA, AMORIM & C.A, L.DA

Sede: Rua de Eça de Queirós, 68, rés-do-chão,
Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2414/
870414; identificação de pessoa colectiva n.º 500718202; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168201

CLÍNICA PEDIÁTRICA DE BRAGA, L.DA

Sede: Rua de Sá de Miranda, 248,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4551/
950310; identificação de pessoa colectiva n.º 503380440; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168203

CLISAÚDE � CLÍNICA MÉDICA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Fialho de Almeida, 16, rés-do-chão, Ferreiros,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7085/
001004; identificação de pessoa colectiva n.º 505110946; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168205

ANTÓNIO JORGE DA CRUZ SOBRAL & FILHOS, L.DA

Sede: Campo das Hortas, 7 e 8, Braga (Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5395/
970327; identificação de pessoa colectiva n.º 504021532; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168206
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BARROS & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua de D. Diogo de Sousa, 93 e 95, rés-do-chão, Braga
(Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4762/
950921; identificação de pessoa colectiva n.º 503490113; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168209

GOJAS � FERRAMENTAS ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua de Maria Amélia Bastos Leite, 127, Ferreiros

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4536/
950302; identificação de pessoa colectiva n.º 503380210; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168211

JOSÉ OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Sede: lugar da Estrada, Merelim São Paio

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5052/
960603; identificação de pessoa colectiva n.º 503669229; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168212

OS MARTINS � CHURRASQUEIRA, RESTAURANTE,
SNACK-BAR, L.DA

Sede: Urbanização Encosta do Sol, Edifício E-3, Gualtar

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5092/
960716; identificação de pessoa colectiva n.º 503700576; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168216

A PONTE � LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, L.DA

Sede: lugar da Igreja, 15, Dume

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4969/
960313; identificação de pessoa colectiva n.º 503616303; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168218

SERAFIM CARVALHO & COSTA, L.DA

Sede: Rua de Celestino Lobo, 5, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7035/
000905; identificação de pessoa colectiva n.º 505105845; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168219

CERELPE � CENTRO DE REABILITAÇÃO DA LINGUAGEM
E PSICOLOGIA EDUCATIVA, L.DA

Sede: Rua de Custódio Vilas Boas, 21-A, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3721/
920804; identificação de pessoa colectiva n.º 502836717; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168221

DIGICANOLA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Irmãos de Sousa, loja A, lote R, Lamaçães,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6966/
000717; identificação de pessoa colectiva n.º 505080443; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168222

MANUEL DE OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua Direita, 97, Maximinos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1181/
760325; identificação de pessoa colectiva n.º 500576416; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168224
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GUERREIRO & LIMA, L.DA

Sede: Rua do Fujacal, 20, rés-do-chão, esquerdo, frente, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1800/
820108; identificação de pessoa colectiva n.º 501154949; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168225

ARAÚJO & NOVAIS, L.DA

Sede: lugar do Soutelo, Espinho

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5214/
961104; identificação de pessoa colectiva n.º 503760781; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168228

MANUEL DUARTE DOMINGUES & FILHOS, L.DA

Sede: Quinta do Carreiro, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1280/
770502; identificação de pessoa colectiva n.º 500651760; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168231

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DAS CARVALHAS, L.DA

Sede: Pinheiro, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3338/
910703; identificação de pessoa colectiva n.º 501899030; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168234

APARÍCIO DA CUNHA DUARTE, L.DA

Sede: Rua de Manuel Carneiro, 35 e 37, Braga (Maximinos),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3598/
920326; identificação de pessoa colectiva n.º 502755997; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168241

SETE � CAFETARIA E HAMBURGARIA, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 301, 1.º, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4971/
960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503606014; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168243

JOÃO OLIVEIRA CARVALHO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Lugar da Estrada, Penso (Santo Estêvão), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7419/
010418; identificação de pessoa colectiva n.º 505425998; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168246

COTOVIA CASTANHA � MÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Espadanido, 10, Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7129/001031;
identificação de pessoa colectiva n.º 504990330; data: 020626.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168161

JOSÉ VELOSO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida do Cávado, 173 e 175, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7632/010809;
identificação de pessoa colectiva n.º 505473500; data: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168163

RIBEIRO, COUTINHAS & MEIRELES
CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, lote M1, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6702/
000203; identificação de pessoa colectiva n.º 504845179; data do
depósito: 020626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168164

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Diogo de Teive, 74, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4649/
950602; identificação de pessoa colectiva n.º 503441465; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168166

FUSTE � SGPS, L.DA

Sede: parque Industrial de Adaúfe, lote M-1, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6935/
000625; identificação de pessoa colectiva n.º 505047799; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168168

JÚLIO GOMES & FRANCISCO FERREIRA
COMÉRCIO DE MALAS E MARROQUINARIA, L.DA

Sede: Largo do Barão de São Martinho, 34,
Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5257/
961210; identificação de pessoa colectiva n.º 503773247; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168170

JÓIAS DA COROA, L.DA

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, Lote M.1, Adaúfe

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3899/
930304; identificação de pessoa colectiva n.º 502943084; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168172

GESFUSTE � AQUISIÇÃO, VENDA E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTO, L.DA

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, lote M-1, Adaúfe

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5196/
961025; identificação de pessoa colectiva n.º 503760595; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 1000168173

OLIVEIRA & GONÇALVES � INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, lote 8, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2668/
880525; identificação de pessoa colectiva n.º 501986847; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

26 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168174

DIAS, SANTOS & RODRIGUES � COMÉRCIO
A RETALHO DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E LAZER, L.DA

Sede: Rua de Bernardo Sequeira, 227, 7.º, esquerdo, São Vítor,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6412/
990702; identificação de pessoa colectiva n.º 505407686; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168175

IMAEAL � INDÚSTRIA METALÚRGICA DE ACESSÓRIOS,
ELECTRICIDADE E AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, pavilhão 44, Celeirós

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1307/
770808; identificação de pessoa colectiva n.º 500678731; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168176

JOÃO MANUEL DA COSTA FLORES, L.DA

Sede: Rua da Boavista, 63-A, Sé, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1809/
820204; identificação de pessoa colectiva n.º 501244557; data do
depósito: 020626.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168177

JOPAC � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Lugar de São Brás, Merelim (São Pedro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3765/
921007; identificação de pessoa colectiva n.º 502855665; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168180

MANUEL FLORES FILHOS, L.DA

Sede: Largo do Barão de São Martinho, 38 e 39,
e Rua de Junes, 1 a 5, São João do Souto, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 432/
400315; identificação de pessoa colectiva n.º 500178526; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168181

JOAQUIM A. SANTOS, L.DA

Sede: Largo do Barão de São Martinho, 27, rés-do-chão,
São João do Souto, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 790/
650828; identificação de pessoa colectiva n.º 500151040; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168184

ROCHA & SILVA � COMÉRCIO DE TÊXTEIS
E VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Lugar da Ramoa, Merelim (São Pedro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7102/
001012; identificação de pessoa colectiva n.º 505178150;
data: 020626.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168757

EDUARDO DA CUNHA MONTEIRO
PARCAMENTO E SERVIÇOS AUTO, E. I. R. L.

Sede: Rua de Santo André, 61, 2.º, (São João do Souto), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7/960903;
identificação de pessoa colectiva n.º 801076528; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/020303.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o reforço do capital social para € 5000 subscrito em dinheiro,
alterando o artigo 3.º, que fica com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

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

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168589

SIMÕES, L.DA

Sede: Praça do Comércio, (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1111/
740902; identificação de pessoa colectiva n.º 500411557; inscrições
n.os 6 e 7; números e data das apresentações: 16 e 17/020314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um registo de reforço de capital, sendo a subscrição de 80 241 000$,
15 000 000$ em prestações suplementares, 65 241 000$ por
incorporação de reservas livres, em consequência, a redenominação
do capital e alterado o artigo 3.º e adita um novo artigo, que passa a
ser o 10.º, ficando com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
500 000 euros, dividido em três quotas: uma de 260 000 euros,
pertencente ao sócio Albano Simões; uma de 125 000 euros,
pertencente à sócia Maria Delfina Antunes Simões, e uma de
115 000 euros, pertencente ao sócio Aires Manuel Antunes Simões.

ARTIGO 10.º

Por deliberação unânime da assembleia geral poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares ao capital, até ao montante global
de 500 000 euros.

Que retrotrai os efeitos da presente alteração a 5 de Outubro de 1991.

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

14 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168588

MARQUES & BARROS, L.DA

Sede: Rua do Caires, (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3575/
920306; identificação de pessoa colectiva n.º 502729228; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e datas das
apresentações: 63/011221 e 3/021003.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social, de 500 000$ para 1 002 410$, por subscrição
de 502 410$, mediante incorporação de reservas, a redenominação
para € 5000, e a alteração do contrato, tendo sido alterado o artigo 3.º
do pacto social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, dividido
em três quotas, sendo duas iguais, de 2250 euros cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios Narciso de Oliveira Marques e Belarmino
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Augusto da Cunha Sousa Barros, e outra, de 500 euros, pertencente
ao sócio Manuel José Barbosa Loureiro.

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168579

LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA HILÁRIO
DE LIMA, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 610, 1.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1359/
780114; identificação de pessoa colectiva n.º 500725810; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 17/020710.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço de capital social, de € 99 759,58 para € 100 000,
sendo a subscrição de € 240,42, em dinheiro, e alterado o contrato,
quanto ao artigo 3.º, que fica com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, dividido em quatro quotas: uma, de 45 700 euros,
pertencente ao sócio José Fernando de Lima; uma, de 47 500 euros,
pertencente à sócia Maria Fernanda de Lima Leitão Teixeira; uma, de
5000 euros, pertencente ao sócio Daniel Augusto Marques Dias, e outra,
de 1800 euros, pertencente ao sócio José Luís Santos Cardoso de Lima.

Mais certifico que foi designado gerente José Fernando de Lima,
casado.

Data da deliberação: 14 de Dezembro de 2001.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168577

FIGUEIREDO GOMES & RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua dos Chãos, 104, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 828/
670124; identificação de pessoa colectiva n.º 500115745; inscrição
n.º 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas das
apresentações: 64/011221 e 2/020718.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu ao
reforço do capital social em 477 412$, em dinheiro, redenominou o
capital para 5000,01 euros, ficou com o capital social de € 5000,01.
Sócios e quotas: Francisco Gonçalves Gomes, com uma quota de
€ 1666,67; João Batista Ribeiro e João Jorge Ferreira Ribeiro, com uma
quota de € 1666,67, em comum e sem determinação de partes ou direito,
e Maria Fernanda Ermita Costa Figueiredo de Carvalho, Maria Eugénia
Ermida Costa Figueiredo Peixoto da Silva, Fernando Ermida da Costa
Figueiredo, Adelina Raquel Ermida Costa Figueiredo Fernandes Portela, José
Ermida Costa Figueiredo, Maria Manuela Ermida Costa Figueiredo de Frias
Rodrigues, Maria do Sameiro Ermida Costa Figueiredo e Berta Maria Ermida
Costa Figueiredo Bernardo, com uma quota de € 1666,67, em comum e
sem determinação de partes ou direito.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168576

DESIFIL � SOCIEDADE DE DESINFECÇÕES E LIMPEZAS, L.DA

Sede: Rua de Nuno de Morais, 8, rés-do-chão, esquerdo,
(São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3202/
900705; identificação de pessoa colectiva n.º 502378573; inscrição

n.º 9 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; números e datas das
apresentações: 30/011214 e 12/020702.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço de capital social, de 600 000$ para 1 002 410$,
sendo a subscrição 402 410$, em dinheiro, e alterado o contrato,
quanto ao artigo 4.º, que fica com o seguinte teor:

ARTIGO 4.º

O capital social é de € 5000, dividido em três quotas: uma, de
€ 3500, pertencente a Maria José Martins da Silva, e duas, de € 750,
pertencendo uma a cada uma das sócias Patrícia Martins Neves Gomes
e Joana Martins Neves Gomes.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168575

SÁ & SANTOS, L.DA

Sede: Rua de Cardoso Avelino, 21, salas 3, 4, 5 e 6,
Maximinos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4972/
960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503606022; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 4/020730.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o reforço do capital, de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o reforço
de 602 410$, em dinheiro, tendo, em consequência, sido alterado o
pacto social, quanto ao artigo 3.º, que ficou com o seguinte teor:

Capital: € 5000. Sócios e quotas: João Miguel de Sá Santos e João
dos Santos, cada um com uma quota de € 2500.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000168797

JOSÉ FERREIRA PONTES & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de António Marinho, 72, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1714/
810401; identificação de pessoa colectiva n.º 501159525; inscrição
n.º 5 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; números e datas das
apresentações: 21/011126 e 9/020724.

Certifico que, à sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
reforço de capital social, de 750 000$ para 1 002 410$, sendo a
subscrição 252 410$, em dinheiro, e alterado o contrato, quanto ao
artigo 3.º, que fica com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital é de € 5000, dividido em duas quotas, cada uma de € 2500,
respectivamente de João Rito Pontes e António Rito Pontes.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168794

FIORIMA � FABRICAÇÃO DE PEÚGAS, S. A.

Sede: Lugar do Carvalhal, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2412/
870410; identificação de pessoa colectiva n.º 501534946; inscrição
n.º 16, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15 e averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 16; números e datas das apresentações: 83/011219 e
11 e 12/020705.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Reforço do capital social, de 100 000 000$ para 100 241 000$,
sendo a subscrição no montante de 241 000$, por incorporação de
reservas, e a redenominação do mesmo para 500 000 euros, tendo,
em consequência, alterado o contrato, quanto ao artigo 4.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital: 500 000 euros, representado em 100 000 acções com o
valor nominal de 5 euros.

Mudança de sede para a Rua da Goja, sem número, Frossos, Braga.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168790

S. E. S. I. � SISTEMAS ELECTRÓNICOS
DE SEGURANÇA INTEGRADA, L.DA

Sede: Rua de Santo Adrião, 126, e Praceta de Fernando Pessoa,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7377/
010327; identificação de pessoa colectiva n.º 505379783;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 5 e 7/020709.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se procedeu
ao registo de cessação de funções de gerente de Isabel Maria Macedo
Gomes, por renúncia, em 16 de Maio de 2002, e o reforço do capital
social em € 147 000, em dinheiro, sendo € 102 900, pelo sócio João
Armindo Macedo Gomes, e € 44 100, pela sócia Maria de Fátima
Camelo Simões Gomes, e foi alterado o pacto social, quanto aos
artigos 3.º e 4.º, que ficaram com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
162 000 euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma de
113 400 euros, pertencente ao sócio João Armindo Macedo Gomes,
e uma, de 48 600 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Camelo
Simões Gomes.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade será exercida
por um ou mais gerentes, a designar em assembleia geral, remunerados
ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

2 �Fica, desde já, designado gerente o sócio João Armindo Macedo
Gomes.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis, designadamente,

viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar e tomar de arrendamento quaisquer imóveis e dar ou adquirir

por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168785

HALTERE E ATITUDE � GINÁSIOS, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 531, 5.º, A,
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7671/
010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505614099;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 3 e 4/020710.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente António Alberto Ribeiro dos Santos, por renúncia, em 31 de
Dezembro de 2001.

Certifico ainda que foi designado gerente Rui Manuel de Sá Morais.
Data da deliberação: 1 de janeiro de 2002.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168781

JORGE LIMA PEREIRA, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, Centro Comercial dos Granjinhos,
loja 22, (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4239/
940505; identificação de pessoa colectiva n.º 503195057; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e datas das
apresentações: 17/011226 e 13/020704.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital social, de 1 000 000$ para
1 002 410$, sendo a subscrição de 2410$, em dinheiro, pelos sócios
na proporção da suas quotas, e redenominado para € 5000, alterando
o pacto, quanto ao artigo 3.º, que fica com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

Capital é de € 5000. Sócios e quotas: Jorge Augusto Lima de Jesus,
com uma quota de € 4500, e Maria José Gonçalves Pereira, com uma
quota de € 500.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168773

BRANEUTRO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E ILUMINAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 43, 2.º,
habitação 25, (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5261/
961213; identificação de pessoa colectiva n.º 503786675; inscrição
n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; números e datas das
apresentações: 151/011227 e 9/020710.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de aumento de capital social, de 420 000$ para 1 002 410$, sendo
a subscrição de 582 411$, em dinheiro, e redenominado para € 5000,
alterando o pacto, quanto ao artigo 3.º, que fica com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

Capital é de € 5000,01. Sócios e quotas: Eusébio Manuel Pinto
Nunes, Eduardo Manuel Trindade Moreira e Manuel Fernando Pinto
Nunes, cada um com uma quota de € 1666,67.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168770

REBOQUES EUROPALMEIRA, L.DA

Sede: Rua do Carregal, 1717, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7322/
010216; identificação de pessoa colectiva n.º 505334399;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 11/020704.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente José Oliveira Ferreira, por renúncia, em 5 de Abril de 2002.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168766

TECNIOLGA � TÉCNICA E ORGANIZAÇÃO
CONTABILISTA, L.DA

Sede: Rua da Boavista, 15, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2407/
870401; identificação de pessoa colectiva n.º 501803696;
data: 020621.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168760

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; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Loures
Lourenço Mourão Gomes. 1000168755

ICALUZ � FABRICO E REPARAÇÃO DE RECLAMOS, L.DA

Sede: Lugar do Barreiro, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4203/
940325; identificação de pessoa colectiva n.º 503173185; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168752

J. S. M. � CONFECÇÕES L.DA

Sede: Rua Nova do Couteiro, São José de São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2876/
890530; identificação de pessoa colectiva n.º 502166231; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168744

JOÃO DE FREITAS & C.A, L.DA

Sede: Rua do Raio, 356, 3.º, sala 4, São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1547/
791212; identificação de pessoa colectiva n.º 500933448; data do
depósito: 020626.

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

Está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 1000168740

JOAQUIM MACHADO, L.DA

Sede: Rua de 1.º de Janeiro, Bairro da Alegria,
Braga (são Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3118/
900316; identificação de pessoa colectiva n.º 502309849; data do
depósito: 020618.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168737

ANTÓNIO NOVAIS DE OLIVEIRA, L.DA

Sede: Lugar de Soutelo, Espinho, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7846/
011015; identificação de pessoa colectiva n.º 505778890; data do
depósito: 020618.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168734

B. MOTOS � COMÉRCIO DE MOTOS, L.DA

Sede: Rua do Raio, 1 e 3, (São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5909/
980514; identificação de pessoa colectiva n.º 504149180; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 11/020402.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital social, de 400 000$ para 2 004 820$,
sendo subscrição no montante de 1 604 820$, em dinheiro, tendo,
em consequência, sido feita a redenominação para € 10 000, e
alterado o contrato, quanto ao artigo 3.º e n.º 1 do artigo 4.º, que ficam
com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 9000 euros, pertencente
à sócia Ana Maria Sousa Braga, e uma, de 1000 euros, pertencente ao
sócio Jorge António Aires Nogueira Duarte.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade ficam afectos
ao sócio Jorge António Aires Nogueira Duarte, que, desde já, fica
nomeado gerente.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168812

AVELINO GONÇALVES � COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Lugar de Vila Nova, 444, 446 e 450, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2453/
870622; identificação de pessoa colectiva n.º 501646019; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 2/020401.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital social, de 1 000 000$ para 1 002 410$,
sendo subscrição de 2410$, por incorporação de reservas livres, tendo,
em consequência, sido feita a redenominação para € 5 000, e alterado
o contrato, quanto ao artigo 3.º, que fica com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito, é de
5000 euros, correspondendo à soma das seguintes quotas; duas iguais,
de 2000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Avelino
Gonçalves do Carmo e Irene Maia Garcia do Carmo, e duas também
iguais, de 500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios José
Ernesto Garcia do Carmo e Arminda Maria Garcia do Carmo.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168810

TV CABO DOURO, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 424, piso 8,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4965/
960304; identificação de pessoa colectiva n.º 503130370; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 14/020111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um registo de reforço do capital, de 1 150 000 000$ para
1 152 771 500$, sendo o aumento de 2 771 500$, por incorporação
de resultados transitados, em consequência redenominado o capital
para € 5 750 000, e alterado o contrato, quanto ao artigo 4.º, que
fica com o seguinte teor:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5 750 000 euros e encontra-se totalmente
subscrito e realizado em dinheiro, e representado por 1 150 000 acções
com o valor nominal de cinco euros cada uma.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168809

MBO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Gabriel Pereira de Castro, 50, 3.º, sala 1, Braga
(São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5901/
980507; identificação de pessoa colectiva n.º 504144243; inscrição
n.º 3 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e datas das
apresentações: 26/011218 e 76/020327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado um
registo de reforço do capital, de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o
aumento de 602 410$, em dinheiro, em consequência redenominado o
capital para € 5000, e alterado o contrato, quanto ao artigo 3.º, que
fica com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
€ 5000 representado por duas quotas iguais, de valor nominal
de € 2500 cada, pertencendo a cada um dos sócios Manuel Maria
Barreto de Oliveira e Maria Filomena Martins Coelho de Oliveira.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168807

BITMINHO � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Sede: Rua de Martins Sarmento, 2020, 5.º, C, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5665/
971117; identificação de pessoa colectiva n.º 504003321; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 201/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado um
registo de reforço do capital, de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o
aumento de 602 410$, em dinheiro, em consequência redenominado o
capital para € 5000, e alterado o contrato, quanto ao artigo 3.º, que fica
com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000 e
é formado por duas quotas, de valor nominal de € 3750, pertencente
ao sócio João Carlos Marques Pinto, e outra de € 1250, pertencente
à sócia Isabel Joaquina Sousa Pinto.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168803

CARLOS ALMEIDA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 21, 8.º, direito,
Braga (São Vicente) Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3368/
910423; identificação de pessoa colectiva n.º 502600716; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 109/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado um
registo de reforço do capital, de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o
aumento de 602 410$, em dinheiro, em consequência redenominado o
capital para € 5000, e alterado o contrato, quanto ao artigo 4.º, que fica
com o seguinte teor:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000,
formado por duas quotas, de valor nominal de € 4000, do sócio Carlos
Fânzeres Almeida e de € 1000, da sócia Maria Esmeralda Azevedo Dias.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168801

RENATO & CRUZ, L.DA

Sede: Rua de Santo António à Praça, 2, D, rés-do-chão

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2542/
871120; identificação de pessoa colectiva n.º 501901922; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 24/011221.
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Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou, redenominou o
capital e alterou o contrato, tendo sido a subscrição de 2410$, em
dinheiro, em partes iguais pelos sócios; reforçou o capital de
1 000 000$ para 1 002 410$, redenominando para 5000 euros,
alterando o pacto, quanto ao artigo 3.º, ficando com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios António da Costa Ferreira da Cruz e Fernanda
Nascimento Fernandes Cruz.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168798

CDRC � CENTRO DE DIAGNÓSTICO E REPARAÇÃO
DE COMPUTADORES, L.DA

Sede: Rua do Cónedgo Manuel Faria, 174, Braga (Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3655/
920521; identificação de pessoa colectiva n.º 502854987; inscrição
n.º 10 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; números e datas das
apresentações: 18/011219 e 4/020409.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado um
registo de reforço do capital, de 4 000 000$ para 4 009 639$, sendo o
aumento de 9639$, por incorporação de reservas legais e alterado o
contrato, em consequência redenominado o capital para € 20 000, e
alterando o contrato, quanto ao artigo 3.º, que fica como seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social da empresa, integralmente realizado em dinheiro,
é de € 20 000, dividido em duas quotas com o seguinte valor: uma,
pertencente ao sócio António Manuel Tavares Candeias, no valor de
€ 19 900, e outra, pertencente à sócia Ana Paula Rodrigues Costa
Candeias, no valor de € 100.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168795

ANTÓNIA VARELA, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE JÓIAS, L.DA

Sede: Praça do Município, 70, Sé, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4374/
940926; inscrição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4;
números e datas das apresentações: 23/011019 e 17/020228.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de
reforço do capital, de 1 000 000$ para 1 002 410$, sendo a subscrição
de 2420$ em dinheiro, e, em consequência, redenominado o capital
para € 5000, alterado o contrato, quanto ao artigo 3.º, que fica com
o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000,
dividido em duas quotas: uma de € 4900, pertencente à sócia Paula
Antónia Machado de Pinto Varela, e outra de € 100, pertencente à
sócia Amélia da Silva Ferreira Machado.

O texto actualizado do pacto social, encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168791

IMAGEM DIAGNÓSTICA � CENTRO DE IMAGEM MÉDICA, L.DA

Sede: Rua de Custódio Vilas Boas, 16, Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3804/
921123; identificação de pessoa colectiva n.º 502890002; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 18/020220.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o registo de reforço
de capital, de 500 000$ para 1 002 410$, sendo a subscrição de
502 410$ em dinheiro, feita a redenominação para € 5000, alterando
o contrato quanto ao artigo 5.º, ficando com o seguinte teor:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por três quotas, assim distribuídas: António
Alves Costa, com uma quota de valor nominal de 2500 euros; José
Manuel Carvalho Granado, com uma quota de valor nominal de
2000 euros, e Maria Augusta Vaz Costa M. Granado, com uma quota
de valor nominal de 500 euros.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168789

VÍTOR MANUEL RODRIGUES MOREIRA, EIRL

Sede: Rua de São Geraldo, 25, Braga (Cividade)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 15/020228;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/020228.

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

1.º

O estabelecimento individual de responsabilidade limitada adopta a
firma Vítor Manuel Rodrigues Moreira, EIRL

2.º

O estabelecimento individual de responsabilidade limitada tem a sua
sede na Rua de São Geraldo, 25, freguesia de Braga (Cividade), desta
cidade.

§ único. O titular do estabelecimento individual de responsabilidade
limitada pode abrir filiais ou transferir a sede para outro local, por
simples decisão sua.

3.º

O estabelecimento individual de responsabilidade limitada tem por
objecto o comércio de florista e produtos hortícolas e indústria de
florista.

4.º

O estabelecimento individual de responsabilidade limitada,
integramente realizado em dinheiro e devidamente depositado, é de
5000 euros, sendo este por ora a totalidade dos bens e valores a ele
afectos.

5.º

Em virtude da constituição deste estabelecimento individual de
responsabilidade limitada, o seu titular ficará sujeito ao pagamento de
impostos ou taxas no montante aproximado de 500 euros.

6.º

A administração do estabelecimento individual de responsabilidade
limitada compete ao seu titular e será remunerada em quantia a fixar
dentro dos limites prescritos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 248/
86, de 25 de Agosto.

7.º

O estabelecimento individual de responsabilidade limitada terá o
seu início de actividade no dia de hoje e durará por tempo indeter-
minado.
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8.º

Em tudo o mais não previsto neste acto constitutivo, regularão
as disposições legais aplicáveis constantes do citado Decreto-Lei
n.º 248/86, de 25 de Agosto.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade de registo no prazo de três
meses.

Para efeitos emolumentares o valor deste acto é de 1 002 410$.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nélson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000168786

BRAGALIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de Costa Soares, lote 13, Cabanas, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2152/
850905; identificação de pessoa colectiva n.º 501560254; inscrição
n.º 19; número e data da apresentação: 1/020520.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um registo de designação de gerentes para o biénio 2002/2003, José
Joaquim Coroas Soares, José Alberto Ferreira Martins e Paulo José
Rodrigues Pimentel Torres. Data da deliberação: 25 de Março de 2002.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168782

PEREIRA, DIAS & NEVES � PRÉ-IMPRESSÃO
E PUBLICIDADE, L.DA

Sede: Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 74/76, Braga
(São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7691/
010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505701561; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 5/020515.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um regime de alteração do contrato, quanto ao corpo do artigo 1.º,
que fica com o seguinte teor:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ENTER � Pré-Impressão, L.da, tem a
sua sede na Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 74/76, freguesia
de São Vítor, concelho de Braga, e durará por tempo indeterminado.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168779

BRAGALIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua de Costa Soares, lote 13, Cabanas, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2152/
850905; identificação de pessoa colectiva n.º 501560254; inscrição
n.º 18; número e data da apresentação: 8/020409.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado um
registo de reforço do capital e alteração do contrato, sendo a subscrição
de 81 940$, em dinheiro, e alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 170 000 euros,
dividido em 15 quotas: cinco de 20 000 euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios Arlindo da Costa Rodrigues, António de Freitas Gomes,
Joaquim Lopes Soares, Fernando da Conceição Leite Moreno Barbosa
e José Joaquim Coroas Soares; quatro de 10 000 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios José Alberto Ferreira Martins, Ricardo Jorge
Graça Alvega, Paulo José Rodrigues Pimentel Torres e à sociedade

Araújo & Filhos, L.da; cinco de 5000 euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios Vítor Manuel de Abreu Gomes Lopes Soares, Paulo
Pereira Araújo, Manuel Vieira Oliveira, José Azevedo Soares e
Domingos Sousa Gonçalves, e uma do mesmo valor de 5000 euros,
pertencendo em comum a Paulo José Brito da Costa Loureiro, Mário
de Castro da Silva Miranda e Avelino José da Silva Araújo.

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

9 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela Lopes
Dias. 1000168776

CLIFEMINA � CLÍNICA DE GINECOLOGIA
E OBSTETRÍCIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 374, 1.º, esquerdo,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6424/
990730; identificação de pessoa colectiva n.º 504602004; data do
depósito: 020618.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168732

CONSULBRAGA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS
DE GESTÃO, L.DA

Sede: Praceta do Beato Inácio de Azevedo, loja 47,
Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6484/
990930; identificação de pessoa colectiva n.º 504382799; data do
depósito: 020618.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168730

SILVA, MARTINS & DUQUE, S. A.
Sede: Parque Industrial de Nogueira, lote 3, Vila Nova, Nogueira,

Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1654/
800929; identificação de pessoa colectiva n.º 501054235; inscrição
n.º 31; número e data da apresentação: 162/011227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
um registo de reforço do capital, de 100 000 000$ para 100 241 000$,
sendo o aumento de 241 000$ por incorporação de reservas livres
para renominalização das acções, em consequência redenominado o
capital para € 500 000, e alterado o contrato, quanto aos n.os 1 e
2 do artigo 3.º, que fica com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de € 500 000 euros, integralmente subscrito
e realizado.

2 � Encontra-se representado por 100 000 acções de valor
nominal de cinco euros cada, assinadas pela administração.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168726
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MARROQUINARIA AREAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Domingos Pereira, 34, 1.º, esquerdo, Braga
(São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7369/
010322; identificação de pessoa colectiva n.º 505393107; data do
depósito: 020618.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
depositados, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação
de contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168727

ZANNIER PORTUGAL � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 500, 2.º, sala 1,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4534/
940726; identificação de pessoa colectiva n.º 503157040; inscrições
n.os e 6 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e datas
das apresentações: 4/010926, 5/010926 e 10/020103.

Certifico que a sociedade reforçou e redenominou o capital e
transformou a sociedade, tendo sido a subscrição de 6 024 100$, sendo
5 963 956$ por incorporação de reservas legais, na proporção da quota
de cada sócio, para acrescer às mesmas; e 60 144$ em dinheiro em
partes iguais por DAUPHITEX, S. A., com sede em Rilleux La Pape
(69140), 466, Rue des Merciéres, França; Duguy Creations, S. A., com
sede em Montaigu (8500), Zona Industrial, França, e Centrate
D�Achats Zannier, sociedade em nome colectivo, com sede em Saint
Chamond (Loire), Zona Industrial de Clos Marquet, França, admitidas
como novas sócias com uma quota de 20 048$ cada uma.

Sócios e quotas: Z Groupe Zannier, S. A., com uma quota de
45 451 euros; ZANNIER, S. A., com uma quota de 249 euros, e
DAUPHITEX, S. A., Duguy Creations, S. A. e Centrale D�Achats
Zannier, cada uma com uma quota de 100 euros.

Reforçou o capital de 4 000 000$ para 10 024 100$, redenominando
para 50 000 euros.

Fez designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de
2001/2003:

Conselho de administração: Presidente: Jean-Jacques Philip, casado;
vogais: Marie Bécam, divorciada, e Martine Françoise Lamouret
Epouse Thibault, casada, todos residentes em Saint Chamont (Loire),
Zone Industrielle du Clos Marquet, França.

Fiscal único: J. Guimarães, M. Mealheiro & J. C. Faria, Sociedade
de Revisoras Oficiais de Contas, representada por Maria Manuela Alves
Mealheiro, casada, revisor oficial de contas; suplente: Joaquim
Fernando da Costa Guimarães, casado, revisor oficial de contas. Data
da deliberação: 18 de Junho de 2001.

Alterando o pacto, passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

Relação dos estatutos da sociedade comercial anónima ZANNIER
PORTUGAL � Comércio de Vestuário, S. A.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ZANNIER PORTUGAL �
Comércio de Vestuário S. A.

ARTIGO 2.º

A sede social fica estabelecida no Parque Industrial de Padim da
Graça, freguesia de Padim da Graça, concelho de Braga.

§ único. A sede social poderá ser deslocada para dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe por decisão do conselho de
administração, podendo igualmente criar sucursais, delegações ou outras
espécies de representação, em qualquer ponto do território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação e
comércio por grosso e a retalho de artigos de vestuário, calçado e
seus acessórios.

§ 1.º A sociedade pode adquirir livremente participações como sócia
de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros, representado por 50 000 acções do valor nominal
de um euro cada.

§ 1.º As acções são nominativas ou ao portador, tituladas ou
escriturais, reciprocamente convertíveis, ficando a cargo dos
accionistas as despesas de conversão.

§ 2.º Haverá títulos representativos de uma, 10, 50, 100, 500 e
1000 acções.

§ 3.º Os títulos representativos das acções são sempre assinados
pelo presidente do conselho de administração e pelo presidente da
mesa da assembleia geral, podendo uma das assinaturas ser por chancela.

ARTIGO 5.º

A transmissão das acções nominativas carece do consentimento da
sociedade, sendo para tal competente o conselho de administração.

§ 1.º A transmissão de acções nominativas é livre, desde que o
conselho de administração se não pronuncie sobre o pedido de
consentimento, no prazo de 60 dias.

§ 2.º A sociedade, ao recusar licitamente o consentimento para a
transmissão destas acções, obriga-se a fazer adquiri-las por outras
pessoas, nas condições de preço e pagamento do negócio para que foi
solicitado o consentimento. Sendo a transmissão a título gratuito ou
provando-se simulação de preço no negócio, a aquisição far-se-á pelo
valor real, determinado nos termos do n.º 2 do artigo 105.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode emitir obrigações, nas condições forem
estabelecidas em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 7.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com direito
a voto. A cada 100 acções corresponde um voto.

§ 1.º Tem direito de voto o accionista titular de, pelo menos,
100 acções registadas em seu nome, depositadas na sede social ou nas
instituições de crédito indicadas pela sociedade, até 10 dias antes da
data designada para a reunião da assembleia geral.

§ 2.º Os accionistas possuidores de um número inferior a 100 acções,
podem agrupar-se por forma a completar esse número fazendo-se
representar por um só dos agrupados, a quem confiram mandato por
simples carta que terá de ser entregue ao presidente da mesa da
assembleia geral, no prazo referido no parágrafo anterior.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos trienalmente de entre os accionistas ou outras
pessoas, podendo ser reeleitos.

§ 1.º As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da mesa,
salvo nos casos especiais previstos na lei e a convocação deve ser
publicada, com a antecedência de 30 dias em relação à data da reunião.

§ 2.º A publicação da convocação pode ser substituída por carta
registada, quando todas as acções da sociedade forem nominativas.

§ 3.º Para além do disposto na lei, compete em especial à assembleia
geral:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Eleger o conselho de administração;
c) Eleger o fiscal único.
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§ 4.º As assembleias gerais funcionam validamente em primeira
convocação desde que estejam presentes ou representados accionistas que
possuam, pelo menos, 55% do capital social e em segunda convocação,
qualquer que seja o número de accionistas e capital representado, sem
prejuízo das disposições legais imperativas em contrário.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 10.º

A administração da sociedade cabe a um conselho de administração,
composto por um número ímpar de membros, não excedente a cinco,
eleitos pela assembleia geral por um período de três anos.

ARTIGO 11.º

Os membros do conselho de administração podem ser dispensados
de prestar caução, quando assim deliberar a assembleia geral.

ARTIGO 12.º

O conselho de administração fica investido de poderes necessários
para efeitos de assegurar a gestão da sociedade, podendo designa-
damente:

a) Efectuar todas as operações relativas ao objecto social;
b) Abri, movimentar e encerrar contas bancárias;
c) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens móveis ou imóveis;
d) Dar e tomar de arrendamento quaisquer imóveis;
e) Contrair empréstimos, obter financiamentos e realizar quaisquer

outras operações de crédito;
f) Representar a sociedade em juízo e fora dele, confessar, desistir

ou transigir em quaisquer acções judiciais, podendo para tal constituir
mandatário judicial habilitado, com poderes forenses.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica obrigada nos seus actos e contratos com a
assinatura de qualquer membro do conselho de administração, com
indicação dessa qualidade.

ARTIGO 14.º

O conselho de administração pode constituir mandatários da
sociedade nos termos previstos na lei.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único por um
período de três anos, podendo ser reeleito por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV
Lucros � disposições finais e transitórias

ARTIGO 16.º

A assembleia geral decide da aplicação a dar aos lucros líquidos,
apurados em cada exercício, observados os imperativos legais, quanto
à constituição ou integração do fundo da reserva legal, podendo criar
ou reforçar os fundos de reservas livres que entenda necessárias.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral fixa a remuneração dos membros do conselho
de administração.

ARTIGO 18.º

Em caso de dissolução da sociedade será constituída uma comissão
liquidatária composta por três membros, eleitos em assembleia geral.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168573

MAGALHÃES & CORREIA, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Porto, Edifício Olimpus, loja 23,
Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5768/
980203; identificação de pessoa colectiva n.º 504063260;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 25 e 27/010710.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de cessação de funções de gerente de Paula Alves Ferreira
Correia, por renúncia, em 10 de Julho de 2002, e transforma a
sociedade em sociedade unipessoal por quotas, que fica a reger-se pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alberto Magalhães, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de José Vidal Costa, 47-G,
freguesia de Ferreiros, deste concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em agência de publicidade,
ideias visuais e marketing.

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

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que se mantém na gerência.

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

ARTIGO 5.º

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

Texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2000498418

TUBOMINHO � PLÁSTICOS E PVC DA PÓVOA, L.DA

Sede: Largo do Senhor dos Aflitos, 40,
São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8723/
021007; identificação de pessoa colectiva n.º 505214776;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/021007.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede da Avenida dos
Bombeiros Voluntários, lote G, 38/39, Póvoa de Lanhoso (Nossa
Senhora do Amparo), para o Largo do Senhor dos Aflitos, 40, São
José de São Lázaro, Braga.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2001670850

CONFECÇÕES PINHEIRO NOGUEIRA, L.DA

Sede: Praça de Amândio Ferreira Pinto, 25, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7888/
011029; identificação de pessoa colectiva n.º 505788888;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 2 e 3/021007.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 14 � 17 de Janeiro de 2003 1220-(23)

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados o registo de cessação de funções de gerente de Maria Luísa
Andrade Mendes, por renúncia, de 4 de Outubro de 2002, e alteração
do contrato, quanto ao n.º 1 dos artigos 1.º e 4.º, que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Pinheiro Nogueira, L.da,
e tem a sua sede na Rua Nova de Santa Cruz (Centro Comercial Premiére),
369, loja 18, freguesia de Braga (São Vítor), concelho de Braga.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Luís Dias Nogueira, que, desde já, é nomeado gerente.

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

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2001670842

ARMANDO FERREIRA OLIVEIRA & IRMÃO, L.DA

Sede: Lugar da Quinta, Esporões, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6146/
981218; identificação de pessoa colectiva n.º 504360345; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 1/020710.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital social, de € 5000,01 para € 150 000,
em dinheiro, pelos sócios na proporção das quotas e tendo, em
consequência, sido alterado o pacto, quanto ao artigo 3.º, que ficou
com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, do valor
nominal de 50 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares ao capital
até  três vezes o montante da respectiva quota, à data da deliberação:

O texto completo do contrato fica arquivado na respectiva pasta.

Está conforme.

20 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2000274030

CONSTRUÇÕES DO ALTO MINHO, L.DA

Sede: Rua do Caires, 10, 1.º, sala 9, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2295/
860922; identificação de pessoa colectiva n.º 501723838; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 12/010423.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de alteração de contrato, sendo alterado o § 1.º do artigo 5.º, que
fica com o seguinte teor:

ARTIGO 5.º

§ 1.º Para obrigar a sociedade, nos os seus actos e contratos, são
necessárias as assinaturas de dois gerentes.

Texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168572

COZIFORM � MOBILIÁRIO DE COZINHAS, L.DA

Sede: Lugar do Carvalhal, Gondizalves, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6862/
000518; identificação de pessoa colectiva n.º 504662260;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 64/020415.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou funções de
gerente Filipe José Lima Aguiar, por renúncia, em 15 de Março de 2002.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168571

GONÇALVES & MOTA, L.DA

Sede: Largo de Carlos Amarante, Shopping Santa Cruz, loja 7,
cave, Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5064/
960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503669822; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 11/020409.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital social, de 420 000$ para 1 202 892$,
sendo subscrição no montante de 782 892$ em dinheiro, tendo, em
consequência, sido feita a redenominação para € 10 000, e alterado
o contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual fica com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, de 2000 euros,
cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Maria de Fátima
Gonçalves de Carvalho, Ana Maria Gonçalves Carvalho e Rosa
Gonçalves de Carvalho da Mota Lopes.

Texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168568

PROJECTO CIDADE � ARQUITECTURA E ENGENHARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça do Comércio, 19, 1.º, direito, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4963/
960308; identificação de pessoa colectiva n.º 503605980; inscrições
n-os 2 e 5; números e data das apresentações: 133 e 136/020328.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital para 5000 euros, em dinheiro, tendo a mesma mudado a
sede para a Rua de Frei Caetano Brandão, 204, 1.º, esquerdo, Braga
(Cividade), Braga, e com a transformação em sociedade unipessoal
por quotas, esta ficou a reger-se pelos estatutos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PROJECTO CIDADE �
Arquitectura e Engenharia, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de Frei Caetano Brandão, 204, 1.º,
esquerdo, freguesia de Braga (Cividade), concelho de Braga.

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 elaboração de projectos e estatutos de
obras e planeamento urbano geral.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio.

2 � Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência cabe ao sócio único, que se mantém como gerente, sendo
suficiente a sua assinatura, em todos os seus actos e contratos.
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ARTIGO 5.º

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

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

Está conforme.

28 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 1000168587

JORNAL A VOZ DE MELGAÇO, L.DA

Sede: Largo da Senhora-a-Branca, 105, Braga (São Vítor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3507/
911219; identificação de pessoa colectiva n.º 502668636; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 175/011227.

Certifico que a sociedade em epígrafe reforçou, redenominou o
capital e alterou o contrato, tendo sido a subscrição de 602 410$, em
dinheiro, pelos sócios na proporção das suas quotas; reforçou o capital,
de 400 000$ de 1 002 410$, redenominando para 5000 euros,
alterando o pacto, quanto ao artigo 4.º, ficando com o seguinte teor.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas, de valor nominal de
312,50 euros, pertencentes aos sócios António Luís Vaz e Júlio Hilarião
Vaz, e cinco quotas, de valor nominal de 875 euros, pertencentes aos
sócios Carlos Nuno Salgado Vaz, Maria do Rosário Salgado Bergara
Vaz, Júlio Nepomuceno Vaz, António Luís Vergara Vaz e Manuel Luís
Bergara Vaz.

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

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 1000168585

P. H. PLÁSTICOS HELENA � COMÉRCIO, L.DA

Sede: Lugar Sámara, Merelim, (São Paio), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4447/
941221; identificação de pessoa colectiva n.º 503384461;
data: 020626.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 1000168101

PÓVOA DE LANHOSO

IDEALBANHO � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 457/991223; identificação de pessoa colectiva n.º 504683594;
data da apresentação: 11092001.

Certifico que foi efectuado, na pasta respectiva, o depósito dos
documentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2001, referentes à sociedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Gonçalves Lopes Fernandes. 2000549047

ESCOLA DE CONDUÇÃO MARIA DA FONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 344/961022; identificação de pessoa colectiva n.º 503744778;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 8 e 9/28112002.

Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções de
gerente de Mariana da Silva Machado, por renúncia, datada de 2 de
Outubro de 2002.

Mais certifica que foi efectuado o registo de alteração parcial do
contrato, tendo alterado os artigos 4.º, 5.º e o 1.º parágrafo do
artigo 5.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 74 819,68 euros,
e encontra-se dividido em quatro quotas: uma, do valor nominal
de 3740,99 euros, pertencente ao sócio José de Castro Machado;
uma, do valor nominal de 26 186,89 euros, pertencente ao sócio
José Jerónimo da Silva Machado, e as outras duas iguais, do valor
nominal de 22 445,90 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Beatriz Julieta da Silva Machado Ferreira e José Carlos da Silva
Machado.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, ficam a cargo do sócio José de castro
Machado, que se mantém como gerente.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade fica vinculada, em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura do gerente.

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

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria José Gonçalves Lopes Fernandes.
2000549195

MOURA, SILVA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 100/850503; identificação de pessoa colectiva n.º 501506462;
data da apresentação: 29082002.

Certifico que foi efectuado, na pasta respectiva, o depósito dos
documentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2001, referentes à sociedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Gonçalves Lopes Fernandes. 2000549063

MANUEL ARMANDO RODRIGUES FERNANDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 146/890330; identificação de pessoa colectiva n.º 502134194;
data da apresentação: 24092002.

Certifico que foi efectuado, na pasta respectiva, o depósito dos
documentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2001, referentes à sociedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Gonçalves Lopes Fernandes. 2000549039

MAVIELECTRO � ELECTRICIDADE
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 318/960102; identificação de pessoa colectiva n.º 503571563;
data da apresentação: 09102002.
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Certifico que foi efectuado, na pasta respectiva, o depósito dos
documentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2001, referentes à sociedade em epígrafe.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Gonçalves Lopes Fernandes. 2000549020

ELEUTÉRIO JOSÉ ANTUNES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 69/790305; identificação de pessoa colectiva n.º 500853525;
data da apresentação: 22102002.

Certifico que foi efectuado, na pasta respectiva, o depósito dos
documentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2001, referentes à sociedade em epígrafe.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Gonçalves Lopes Fernandes. 2000549012

MACEDO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 150/890825; identificação de pessoa colectiva n.º 502211849;
data da apresentação: 04112002.

Certifico que foi efectuado, na pasta respectiva, o depósito dos
documentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2001, referentes à sociedade em epígrafe.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Gonçalves Lopes Fernandes. 2000548997

TELECHIP � SOLUÇÕES PARA TELECOMUNICAÇÕES
E CAR-HIFI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 409/980601; identificação de pessoa colectiva n.º 504175270;
data da apresentação: 06112002.

Certifico que foi efectuado, na pasta respectiva, o depósito dos
documentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2001, referentes à sociedade em epígrafe.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Gonçalves Lopes Fernandes. 2000548989

OLIREBE � INDÚSTRIA DE ESPUMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 485/20000522; identificação de pessoa colectiva n.º 504854119;
data da apresentação: 12112002.

Certifico que foi efectuado, na pasta respectiva, o depósito dos
documentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2001, referentes à sociedade em epígrafe.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Gonçalves Lopes Fernandes. 2000548822

BRAGANÇA
BRAGANÇA

AMADOR & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1225/
000310; identificação de pessoa colectiva n.º 501429328; inscrição
n.º 20; número e data da apresentação: 3/021125.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada foi alterado
nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito realizado em dinheiro, é
de 49 879,78 euros, representado por duas quotas, iguais, no valor
nominal de 24 939,89 euros, pertencente uma à sócia Branca do Céu
Carvalho Selas, e outra ao sócio Manuel Caetano Celas Pinto.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência, a administração da sociedade e a sua representação,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, serão exercidas por sócios
e não sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura da gerente.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em letras de favor,

fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estranhos
ao objecto social.

Deliberam ainda manter como gerentes a sócia Branca do Céu
Carvalho Selas e o não sócio Guilhermino Alberto Padrão, casado,
natural da freguesia de Parada, concelho de Bragança, residente na
cidade de Bragança, ao qual compete a capacidade profissional, sem
qualquer remuneração.

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

25 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001428367

BRAGANÇAPOLIS, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM BRAGANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1276/
001215; identificação de pessoa colectiva n.º 505077884; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 12/021125.

Certifico que António Jorge Nunes, foi nomeado para o cargo de
vogal do conselho de administração, a partir de 24 de Janeiro de 2002.

25 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001428227

AGROTUELA � SOCIEDADE COMERCIAL
E AGRÍCOLA DO TUELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 542/
900427; identificação de pessoa colectiva n.º 502336684; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 20/021127.

Certifico que o pacto da sociedade acima referenciada foi alterado
nos termos seguintes:

ARTIGO 2.º

§ único. A sociedade, poderá subscrever, adquirir, alienar ou onerar
participações no capital social de outras sociedades, seja qual for o
seu objecto social, bem como decidir da participação em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 3.º

§ único. Podem ser feitos suprimentos à sociedade, nos termos e
condições a acordar em assembleia geral, bem como os sócios poderão
deliberar que lhes sejam exigidas prestações suplementares de capital,
até ao quíntuplo do capital social, a efectuar na proporcionalidade
das suas quotas.

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

27 de Novembro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001428502

CARRAZEDA DE ANSIÃES

ZEDASIÃES � GRANITOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Carrazeda de Ansiães. Matrícula n.º 121/
021222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/021122.
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Certifico que, em 5 de Novembro, foi constituída a sociedade em
epígrafe, sendo outorgantes António Mário Pegado Lemos de
Mendonça, Construções Gabriel A. S. Couto, S. A., José Aníbal Madeira
Cardoso, F. Lemos, L.da, e Altino José Moreira Duarte.

Declararam os outorgantes que entre todos é constituída uma
sociedade anónima e que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação ZEDASIÃES � Grani-
tos, S. A., regendo-se pelos presentes estatutos e pela legislação
aplicável.

2 � A duração da sociedade prossegue por tempo indeterminado,
contando-se a sua existência a partir da presente data.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Bombeiros, sem número,
freguesia e concelho de Carrazeda de Ansiães.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a extracção e transformação de
granitos e rochas afins.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá
subscrever, adquirir e alienar participações de qualquer espécie, tomar
parte ou interessar-se noutras sociedades, empresas, agrupamentos
complementares, consórcios ou associações existentes ou a constituir,
seja qual for o seu objecto, tipo e lei reguladora, bem como fazer-se
representar nos respectivos órgãos sociais e praticar todos os actos
necessários para tais fins.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
800 000 euros, representado por 800 000 acções com o valor nominal
de um euro cada, capital este realizado quanto a metade, devendo a
restante metade ser realizada até ao dia 5 de Janeiro de 2003.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamente
convertíveis.

3 � Poderão ser emitidos títulos incorporando uma, 10, 100 ou
1000 acções; todos eles autenticados pelas assinaturas de dois
administradores, as quais podem ser apostas por chancela ou
reproduzidas por meios mecânicos, nos termos autorizados por lei.

4 � Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos,
conversões, substituições, divisões, ou concentrações dos titulos serão
suportados pelos accionistas que tal requeiram.

ARTIGO 6.º

Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro, será atribuído aos
accionistas direito de preferência na subscrição das novas acções, bem
como no rateio das que não hajam sido subscritas, sempre na proporção
das que ao tempo possuírem.

ARTIGO 7.º

Mediante deliberação da assembleia geral ou do conselho de
administração, o qual, igualmente, fica autorizado para efeito, a
sociedade poderá emitir quaisquer modalidades ou tipos de obrigações,
nos termos que lhe sejam permitidas pela lei e nas condições que forem
determinadas pelo órgão que decidir a emissão.

ARTIGO 8.º

Dentro dos limites impostos pela lei, a sociedade poderá adquirir,
deter e alienar acções próprias, bem como realizar com elas todas as
operações que forem julgadas convenientes para os interesses sociais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

A) Disposições comuns

ARTIGO 9.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, cujos trabalhos serão
dirigidos pela respectiva mesa, o conselho de administração e o fiscal
único.

ARTIGO 10.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração e o fiscal único são eleitos pela assembleia geral, todos
eles de entre os accionistas ou quaisquer outras pessoas, por períodos
de quatro anos, coincidindo com os exercícios sociais, podendo sempre
ser reconduzidos uma ou mais vezes.

2 � Tais membros dos corpos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

ARTIGO 11.º

As retribuições de qualquer espécie, que devam ou não auferir cada
um dos membros desses corpos sociais, serão fixados e a todo o tempo
revisíveis pela assembleia geral ou por uma comissão de remunerações,
composta por três accionistas, por ela eleitos.

B) Assembleia geral

ARTIGO 12.º

A assembleia geral da sociedade representa a universalidade dos
accionistas, sendo as suas deliberações, quando tomadas nos termos
dos presentes estatutos e da lei, vinculativas para todos eles, ainda
que ausentes, discordantes ou incapazes.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída apenas pelos accionistas que tiverem
direito a voto e, além deles, pelas pessoas singulares que, dispondo ou
não de tal direito, exerçam os cargos de membros efectivos da mesa
da assembleia geral, do conselho de administração ou do conselho
fiscal.

ARTIGO 14.º

Os membros dos corpos sociais presentes nas reuniões da assembleia
que não disponham de direito de voto, poderão ainda assim, intervir
nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos seus debates.

ARTIGO 15.º

1 � Terão direito a voto os accionistas que até 10 dias antes da
data marcada para a respectiva reunião da assembleia, disponham de,
pelo menos, 100 acções averbadas ou registadas em seu nome nos
lucros da sociedade, depositadas na sede social ou, ainda, em instituições
de crédito, neste último caso devendo tal depósito ser certificado
mediante carta dessa instituição que identifique as acções em causa e
o seu possuidor e que seja recebida na sociedade dentro do mesmo
prazo acima estabelecido.

2 � A cada grupo de 100 acções, nas condições supra referidas,
corresponde um voto.

3 � Sem prejuízo do que a lei determinar sobre os seus
representantes comuns, todos os demais accionais sem direito a voto
ou os obrigacionistas não poderão assistir às assembleias gerais.

4 � No entanto, os accionais que não possuírem o número mínimo
de acções necessário para conferir voto, poderão agrupar-se por forma
a completarem tal número, devendo, então, fazer representar por um
só deles na assembleia geral.

5 � No caso de contitularidade das acções, só um dos contitulares,
com poderes de representação dos demais, poderá participar nas
reuniões da assembleia geral.

6 � Os accionistas pessoas singulares, com direito a voto, apenas
poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia por outro
accionista também com direito a voto ou pelas demais pessoas a quem
a lei atribuir tal faculdade.

7 � Os accionistas pessoas colectivas e os incapazes, com direito
a voto, serão representados pelas pessoas a quem legalmente couber
o poder para os obrigar.

8 � Para além de cumprirem, da mesma forma, as regras do
n.º 1 deste artigo, todas as representações previstas nos n.os 3 a
7 anteriores, terão de ser comunicadas ao presidente da mesa da
assembleia geral por cartas, com as assinaturas a que houve lugar,
reconhecidas notarialmente ou autenticadas pela sociedade, recebidas
na sede social até cinco dias de calendário antes da data designada
para a respectiva reunião da assembleia.

9 � Os accionais titulares de acções que representem mais de 10%
do capital social, devidamente registado no livro de acções, devem
ser convocados para as assembleias gerais através de carta registada.

ARTIGO 16.º

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presidente
e um secretário.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar as reuniões da
assembleia geral e dirigir os seus trabalhos, bem como exercer as demais



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 14 � 17 de Janeiro de 2003 1220-(27)

funções que lhe sejam conferidas pela lei, pelos estatutos ou por
delegação da própria assembleia.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar validamente, em primeira
convocação, sempre que estiverem presentes ou representados
accionistas possuidores de acções correspondentes a mais de metade
do capital social e, em segunda convocação, qualquer que seja o número
de accionistas presentes ou representados e a percentagem do capital
que lhes couber, ressalvadas as excepções determinadas por lei.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
dos votos emitidos, sem prejuízo das disposições legais que, para certos
casos, possam exigir maiorias qualificadas.

C) Conselho de administração

ARTIGO 18.º

1 � A gestão das actividades da sociedade e a condução de todos
os seus negócios serão exercidas por um conselho de administração,
composto por três ou cinco membros, eleitos pela assembleia geral, a
qual designará obrigatoriamente aquele que exercerá as funções de
presidente.

2 � O conselho de administração poderá ainda nomear, de entre
os seus membros, um administrador-delegado, especialmente
encarregado de acompanhar os negócios correntes da sociedade e de
assegurar o expediente e a execução das resoluções do conselho.

3 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade que
ele próprio determinar e, alem disso, sempre que for convocado, por
qualquer forma, pelo seu presidente ou pelo administrador-delegado,
quando este haja sido nomeado, bem como por quaisquer dois
administradores.

4 � Qualquer membro do conselho poderá fazer-se representar
numa reunião por outro administrador, mediante escrito que será válido
unicamente para essa mesma reunião.

5 � O conselho não poderá reunir nem tomar deliberações sem
que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos seus
membros.

6 � As deliberações do conselho serão tomadas por maioria de
votos.

ARTIGO 19.º

Para além de todas as demais atribuições e competências que por
lei, pelo presente contrato ou por delegação da assembleia geral lhe
sejam conferidas, cabe, nomeadamente ao conselho de administração:

a) Executar as deliberações da assembleia geral e agir em
conformidade com as orientações ou instruções dela emanadas;

b) Exercer, sem prejuízo do disposto na alínea anterior, os mais
amplos poderes de administração da sociedade e praticar todos os actos
e operações tendentes à realização do seu objecto social;

c) Negociar e outorgar todos os contratos, seja qual for o seu alcance,
forma e natureza, em que a sociedade seja parte;

d) Adquirir, alienar, permutar ou onerar, nos termos que lhe forem
legalmente permitidos, quaisquer direitos e bens móveis ou imóveis,
incluindo viaturas, quotas, acções, obrigações ou outros títulos, bem
como celebrar arrendamentos ou trespasses;

e) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar
outras operações de crédito, nos termos legalmente autorizados, em
quaisquer instituições ou mercados, bem como prestar ou receber as
cauções ou garantis consideradas necessárias;

f) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e
passivamente, promover, contestar, transigir ou desistir em quaisquer
processos e comprometer-se em todo o tipo de arbitragens;

g) Deliberar que a sociedade, em conformidade com as normas legais
aplicáveis, participe na constituição, subscreva capital, assuma
interesses ou tome parte em outras sociedades, agrupamentos
complementares ou associações de qualquer espécie e coopere, colabore
ou se consorcie com quaisquer outras entidades, bem como prestar
serviços técnicos de administração e gestão a sociedades participadas;

h) Designar as pessoas que entender para o exercício de cargos
noutras sociedades participadas ou em qualquer tipo de associações;

i) Delegar em quaisquer dos seus membros os poderes necessários
para o desempenho de certas tarefas ou actuações;

j) Nomear mandatários da sociedade para a prática de determinados
actos, com os poderes e atribuições que constarem das respectivas
procurações que para ao efeito outorgar.

ARTIGO 20.º

A sociedade ficará validamente obrigada, em todos os seus actos e
contratos, pela assinatura de dois administradores.

D) Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

1 � A fiscalização da actividade social incumbe a um fiscal único.
2 � O fiscal único terá sempre um suplente.
3 � O fiscal único e o seu suplente deverão ser sempre um revisor

oficial de contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Disposições complementares

ARTIGO 22.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

Os lucros de cada exercício, depois de retirados os montantes
necessários para a constituição ou reintegração da reserva legal, terão
a aplicação que a assembleia geral deliberar, sem qualquer limitação,
podendo, no todo ou em parte, ser destinadas a outras quaisquer
reservas e fundos sociais ou distribuídos pelos accionistas.

ARTIGO 24.º

1 � Salvo nos casos em que a lei imperativa tal impeça, todas as
questões emergentes da interpretação, da aplicação ou da execução
deste contrato, suscitadas, quer entre accionistas, quer entre eles e a
sociedade, que não possam ser resolvidas por acordo, serão dirimidas
por um tribunal arbitral, funcionando no Porto, de cujas resoluções,
tomadas por simples maioria e segundo a equidade, não haverá recurso.

2 � Para o efeito, cada uma das partes em litígio nomeará o seu
árbitro, no prazo de 15 dias, devendo estes por consenso e em novo
prazo de 15 dias, escolher um terceiro que presidirá.

3 � Se, dentro dos prazos previstos, alguma das partes não nomear
o seu árbitro ou se os árbitros por elas nomeadas não acordarem na
escolha do terceiro, serão os mesmos designados pelo Tribunal da
Relação do Porto.

4 � As demais regras do processo a observar na arbitragem serão
convencionadas pelas partes até ao momento em que for nomeado o
árbitro presidente, aplicando-se na falta de tal convenção e em todo
o omisso, o disposto na Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto, ou em diploma
que a substituir.

Que fica, desde já nomeado para ao quadriénio 2002 a 2005, o
seguinte conselho de administração:

Presidente: Avelino Jorge da Silva Oliveira, casado, residente na
Rua de Eça de Queirós, Urbanização do Vinhal, casa 3, Vila Nova de
Famalicão.

Vogais: José Aníbal Madeira Cardoso, casado, residente na Rua da
Infanta D. Maria, 39, 5.º, esquerdo, Porto, e Manuel José Lemos de
Ferreira Lemos, casado, residente na Rua de Gil Teixeira Lopes, 141,
2.º, Mirandela.

Está conforme.

22 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Aníbal Tito
Fernandes dos Reis. 2001528116

MACEDO DE CAVALEIROS

FOTO NORDESTE � FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 505; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
021120.

Certifico que, entre António Manuel Monteiro Vieira, Virgínia
Elisabete Ribeiro Calçada e Vítor José Ribeiro Calçada, foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FOTO NORDESTE � Fotografia e
Vídeo, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fonte do Paço, 8, C, freguesia
e concelho de Macedo de Cavaleiros.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social para outro local
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como criar filiais
ou qualquer outra forma de representação social, em território nacional
e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades fotográficas. Comércio de
produtos diversos, nomeadamente material e equipamento fotográfico.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em três quotas: uma, do valor nominal de
1666 euros, pertencente ao sócio António Manuel Monteiro Vieira,
e duas, do valor nominal de 1667 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Virgínia Elisabete Ribeiro Calçada e Vítor José Ribeiro
Calçada.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, 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 gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
2001706332

ROLVENOR � ROLAMENTOS E VEDANTES DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 181; identificação de pessoa colectiva n.º 502455551;
data do depósito: 021118.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado,
na pasta respectiva o depósito das contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
2001706308

AJUSTAMENTOS � GABINETE GESTÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 393; identificação de pessoa colectiva n.º 504626639;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 8 e 9/021121.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe o sócio gerente
António Albino Choupina Pires renunciou à gerência a partir de 30 de
Outubro de 2002.

Mais certifico que foi alterado o pacto social relativamente ao
artigo 2.º e n.º 1 do artigo 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividades de consultoria para os
negócios e gestão. Actividades de contabilidade, auditoria e consultoria
fiscal. Investimentos diversos.

ARTIGO 4.º

1 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Conferida, está conforme.

21 de Novembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
2001706383

ALBANO GASPAR & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 423; identificação de pessoa colectiva n.º 505261618;
data do depósito: 020628.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
depositados na pasta respectiva os documentos de prestação de contas,
referente ao ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
1000171436

ASSÉDIO SANTOS PRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros.
Matrícula n.º 459/010928; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 11/021105.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital social em € 185 029,08, por entradas em espécie, pelo sócio
Assédio dos Santos Prada no montante de € 92 514,54 e pela sócia
Maria de Fátima Gomes Lopes no valor de € 92 514,54, elevando o
capital social para € 235 029,08 e consequentemente foi alterado o
artigo 3.º do contrato social nos seguintes termos:

3.º

O capital social é de 235 029,08 euros e está dividido em duas quotas
iguais, do valor nominal de 117 514,54 euros, pertencentes a cada
um dos sócios.

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

5 de Novembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
2001706260

MIRANDELA

TOPITEU � ALHEIRAS DE MIRANDELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 165/
130890; identificação de pessoa colectiva n.º 500979502; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 8/021118.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração do contrato da sociedade.
Alteração do artigo 5.º
Sócios e quotas:
I � Manuel Ferreira Gaspar, € 126 694,67.
M � Diamantino Ferreira Gaspar, € 114 224,72.
L � Benedito Rodrigues Vieira, € 107 740,35.
N � Armindo Antunes Marques, € 104 747,56.
B � Cristiano Pereira dos Santos, € 74 819,68.
E � Carlos Manuel Ricardo, € 37 409,84.
J � José Pinto Ferreira, € 37 409,84.
P � Teresa de Jesus Sales Golias, € 30 177,26.
D � Maria do Amparo, € 15 088,64.
O � Maria Emília Ferreira Gaspar Vieira, € 7481,97.
F � Fátima da Conceição Machado, € 7481,97.
Dolores Fernandes Coelho Teixeira, € 15 088,64.

Conferida, está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pimentel Raimundo dos Santos. 2001744137

NORDESFRIO � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 237/
980730; identificação de pessoa colectiva n.º 501878343; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/221102.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi feito o
seguinte acto de registo:

Rectifica-se: Sócio C, José Manuel Clemente, € 1666,66.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pimentel Raimundo dos Santos. 2001744242

SOLINOR � SOCIEDADE OLEAGINOSA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 317/
131290; identificação de pessoa colectiva n.º 502464844; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 1/021128.

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

Alteração do contrato da sociedade.
Alteração do artigo 3.º
Reconversão do capital social: € 254 386,92.
Sócios e quotas:
Basílio dos Santos Pires, € 63 596,73.
Normando Augusto Pereira, € 63 596,73.
Cooperativa Agrícola de Alfândega da Sé, € 42 397,82.
Cooperativa Agrícola de Macedo de Cavaleiros, € 42 397,82.
Cooperativa dos Olivicultores de Moncorvo, € 42 397,82.

Conferida, está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pimentel Raimundo dos Santos. 2001744250

TUASITE � COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 777;
inscrição n.º 1; data da apresentação: 20021125.

Constituição de sociedade

No dia 18 de Outubro de 2002, no Cartório Notarial de Mirandela,
perante mim, licenciada Margarida Isabel Pimenta Ferreira de Oliveira,
respectiva Notária, compareceram como outorgantes:

1.º Jorge Gomes Pires Morais, contribuinte fiscal n.º 209863790,
bilhete de identidade n.º 9638043 de 3 de Maio de 2000, dos Serviços
de Identificação Civil de Bragança, casado com Susana Isabel Alves
Costa, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia
e concelho de Mirandela, onde reside no Loteamento Carlos Rodrigues,
lote 48, 4.º direito.

2.º Fernando José Sousa dos Santos, contribuinte fiscal n.º 214822400,
bilhete de identidade n.º 10744805 de 9 de Novembro de 2001 dos
Serviços de Identificação Civil de Bragança, casado com Jacinta
Ascenção Gomes Fontes Santos sob o regime da comunhão de

adquiridos, natural da freguesia e concelho de Mirandela, onde reside
na Quinta das Heras, lote 64, 2.º.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus bilhetes
de identidade.

Declararam os outorgantes que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TUASITE � Comércio e Serviços
de Informática, L.da, e tem a sua sede na Rua da República, loja 141,
freguesia e concelho de Mirandela.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e distribuição de
todo o equipamento informático e a prestação de serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
ambos os sócios, desde já designados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar bens móveis, designadamente

viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consentimento
da sociedade, a quem é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar, cabendo este direito em segundo lugar aos sócios não cedentes.

Declararam ainda os outorgantes que, já se encontra efectuado o
depósito da totalidade do capital social.

Que os gerentes designados ficam desde já, autorizados a levantar
as importâncias depositadas em nome da sociedade para fazer face às
despesas de constituição e registo da mesma e outras necessárias à
prossecução da sua actividade.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel Raimundo dos
Santos. 2001744269

ANDRITATI � TRANS, TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 775;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021119.

Constituição de sociedade

No dia 18 de Novembro de 2002, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Aida Lurdes
Cordeiro, Ajudante Principal, em exercício, em virtude do respectivo
Notário licenciado Ramiro Lima Enes, se encontrar de licença para
férias, compareceu como outorgante:

Manuel João Garcia Alves, casado no regime da comunhão de
adquiridos com Irene Marisa Murias Ribeiro Alves, natural da freguesia
e concelho de Mirandela, cidade onde reside no Bairro Fundo de
Fomento, bloco 3, porta A, 2.º, direito, titular do bilhete de identidade
n.º 11448463, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Bragança,
em 21 de Dezembro de 1999, contribuinte fiscal n.º 208009213.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do aludido bilhete
de identidade.

Declarou o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, que vai reger-se nos termos e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de ANDRITATI � Trans, Transportes,
Unipessoal, L.da, com sede no Bairro Fundo de Fomento, bloco 3, porta
A, 2.º, direito, freguesia e concelho de Mirandela.
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§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da sociedade
poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou
de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais
ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro é de
50 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio.

2 � O capital social encontra-se realizado apenas quanto a metade,
devendo a parte restante ser realizada até 31 de Dezembro de 2006.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio único, Manuel
João Garcia Alves, desde já nomeado gerente, podendo ser designados
outros gerentes em assembleia geral.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura do gerente Manuel
João Garcia Alves.

3 � Para além dos poderes normais, poderá ainda a gerência:
a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer

móveis e imóveis de e para a sociedade;
b) Vender, adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os

competentes contratos de leasing;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

Declarou ainda o outorgante que, não é sócio de nenhuma outra
sociedade unipessoal, e que a gerência fica, desde já autorizada a
levantar o capital social depositado em nome da sociedade, a fim de
custear as despesas de constituição e registo da mesma, aquisição de
equipamento e instalação da sede social.

Que a sociedade assume desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, bem como a aquisição para
a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo definitivo do contrato
social.

Adverti o outorgante da obrigação de requerer o registo deste acto
no prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel Raimundo dos
Santos. 2001744277

CASTELO BRANCO
SERTÃ

AGRO-PAMPILHAL � INDÚSTRIA DE LACTICÍNIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Fonte, sem número, Outeiro do Pampilhal,
Cernache do Bonjardim, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 818/
021029; identificação de pessoa colectiva n.º 506354148; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 11/021029.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, por Leonel Bregieiro Soares, casado
com Catarina Isabel Lourenço Ramos, no regime da comunhão de

adquiridos, foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AGRO-PAMPILHAL � Indústria
de Lacticínios, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fonte,
sem número, lugar de Outeiro do Pampilhal, freguesia de Cernache do
Bonjardim, concelho da Sertã.

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, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto
do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de lacticínios,
comércio de gado, engorda de bovinos e de suínos, exploração
agrícola e comercialização dos produtos relacionados com a
actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a vinte vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Leonel Bregieiro Soares, e
do não sócio, Vitor Manuel Bregieiro Leal, solteiro, maior, residente
no lugar de Barbas Novas, freguesia de Almagreira, concelho de Pombal,
desde já nomeados gerentes, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

Conferi, está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Ajudante em exercício, Ana
Margarida Martins Pereira. 2001808526

AFONSO & LOURO, L.DA

Sede: Urbanização Quinta do Cabeço, lote 2, 2.º, esquerdo,
Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 819/
021115; identificação de pessoa colectiva n.º 506387033; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 9/021115.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do
Código do Registo Comercial, entre Cristiano Martins Louro e Lina
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Maria Almeida Afonso Louro, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Afonso & Louro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Quinta do Cabeço,
lote 2, 2.º, esquerdo, vila, freguesia e concelho da Sertã.

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 indústria de panificação e
pastelaria e exploração de café, snack-bar e pastelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
33 500 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 16 750 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Cristiano Martins Louro e Lina Maria Almeida Afonso Louro.

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
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Cristiano
Martins Louro.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que forem
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 e imóveis, designadamente equipamentos e veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD e os imóveis com
recurso a crédito bancário, 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 definitivamente matriculada.

Conferi, está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Ajudante em exercício, Ana
Margarida Martins Pereira. 2001808550

COIMBRA
CANTANHEDE

MEDIPOM LITORAL � MEDIAÇÃO DE SEGUROS
DE CANTANHEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1343/011121; identificação de pessoa colectiva n.º 505794365;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 5, 12 e 13/021122.

Certifico que, José António Coelho cessou funções de gerente, por
renúncia, em 30 de Setembro de 2002.

Mais certifico que, por deliberação da mesma data, Cristiano da
Silva Paiva, solteiro, foi designado gerente, e foi alterada a
denominação em epígrafe, para SEGUROFFICE � Mediação de

Seguros, L.da, e alterou parcialmente o contrato social, tendo por
consequência o artigo 1.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SEGUROFFICE � Mediação de
Seguros, L.da

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

26 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Paulo
Freire Nunes. 2001285809

COIMBRA

ANA LUÍSA N. MALÓ DE ABREU, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7801;
identificação de pessoa colectiva n.º 504448790.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe foram
depositadas as contas de exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Nabais Simões da Cunha. 1000167543

MACAL � COMPRA, VENDA E CONSTRUÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4661;
identificação de pessoa colectiva n.º 502627980; inscrição n.º 18;
número e data da apresentação: 11/020912.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe foram
alterados o n.º 1 do artigo 3.º, e o n.º 1 do artigo 5.º do pacto social,
os quais ficaram com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
49 879,80 euros e corresponde à soma de três quotas: duas no valor
de 17 457,93 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, António
Marques Figueiredo, e António Almeida Oliveira; e outra no valor de
14 963,94 euros, pertencente a José Martins Henriques Dias.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, Fica a cargo de sócios ou não sócios,
conforme deliberado em assembleia geral, ficando desde já nomeados
os sócios António Marques Figueiredo, António Almeida de Oliveira,
e José Martins Henriques Dias, e o não sócio Serafim Lopes de Almeida
Morais, já identificado em primeiro lugar.

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula
Oliveira Pereira de Moura. 2000752217

BASCOL � INVESTIMENTOS, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8007;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 7 a 9/020925.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe foi depositada
a acta de que consta a cessação de funções de António Pinto
Castanheira, e de António Paiva Martinho, de fiscal único efectivo e
suplente, por renúncia em 18 de Outubro de 2001, e a designação dos
órgãos sociais para o triénio de 2002-2004.

Conselho de administração: presidente � António Luís Gonçalves
Bastos; vogais � Maria Margarida Barreiros de Barros Bastos, e
António Gabriel Barros Gonçalves Bastos.
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Fiscal único: efectivo � António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com
sede na Rua do General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1.º-A e B, Lisboa,
representada por António Manuel Mendes Barreira, revisor oficial de
contas, casado; suplente � José Fernando Abreu Rebouta, revisor
oficial de contas, casado, por deliberação de 11 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000753434

PADARIA PASTELARIA FLOR DA QUINTA DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 7154;
identificação de pessoa colectiva n.º 504183842; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 16/020913.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe o pacto foi
alterado nos seus artigos 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrita social, é de 20 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 10 000 euros, ambas
pertencentes a Ana Maria dos Santos Grangeia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence à sócia Ana Maria dos Santos
Grangeia.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
3 � A gerência será ou não remunerada, conforme o que for

deliberado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000752250

INSTITUTO DE BELEZA CARLUZ, L.DA

(anteriormente CARLUZ, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 3913;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 12/020927.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe foi
redenominado e aumentado o capital para o montante de € 5000, e
posteriormente, remodelado totalmente o pacto, que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Instituto de Beleza Carluz, L.da, e
tem a sua sede em Coimbra, na Rua de Carlos Seixas, 194, freguesia
de Santo António dos Olivais.

2 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a comercialização de produtos
para cabeleireiro, perfumes, produtos de beleza e bijuteria. Indústria
de cabeleireiro. Comercialização de todo o tipo de material decorativo,
material eléctrico e pequenos electrodomésticos. Aplicação e reparação
de todo o tipo de material para decoração e equipamentos.

2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas: uma do valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio António Maria Lima

Saraiva; e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia
Célia Margarida da Costa Fonseca.

2 � Por deliberação unânime de todos, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
100 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é
livremente permitida.

2 � A cessão de quotas a não sócio depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo, no caso de
cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica afecta ao gerente ou gerentes a
designar em assembleia geral, ficando desde já designado gerente o
sócio António Maria Lima Saraiva.

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

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
c) Cessão de quota a não sócio sem o prévio consentimento da

sociedade;
d) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais, por mais de três anos consecutivos;
e) Morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio.
2 � Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso, a

contrapartida da amortização, será o valor que para a quota resultar
do último balanço aprovado e será paga nas condições estipuladas na
assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Nabais
Simões da Cunha. 2000752632

PENACOVA

A. H. ROMA � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 503/
021121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/021121.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a reprodução integral do pacto social
da sociedade supra identificada, cujo contrato foi outorgado em 21 de
Novembro de 2002, a fl. 32, do livro n.º 221-A, do Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, pelo sócio
Alcibiades Henriques Roma, casado com Iva Bento Nogueira, na
comunhão geral.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. H. ROMA � Construções,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Soito, 10, lugar de Miro,
freguesia de Friúmes, concelho de Penacova.

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, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto
do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto na construção e reparação de edifícios
e comércio a retalho dos materiais inerentes à actividade.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio, Alcibiades Henriques Roma.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Alcibiades Henriques Roma,
desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à
sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídicos,
que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 2001750986

AREIA CENTRO � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 185/
940907; identificação de pessoa colectiva n.º 503268330; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 3/021120.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a reprodução integral da alteração parcial
do pacto social da sociedade supra, conforme escritura outorgada em
20 de Novembro de 2002, a fl. 3 do livro n.º 221-A, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, em
que a redacção do artigo 3.º é a seguinte:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a extracção de minerais não metálicos
e rochas industriais, comércio a retalho de materiais de construção,
metais, ferragens, utilidades não especificadas, construção civil, obras
públicas e particulares, reparação e demolição de imóveis, instalações
e montagens de canalizações de gás e ar condicionado, betão pronto,
estruturas de betão armado e pré-esforçado, execução de trabalhos de
metalomecânica, trabalhos de hidráulica fluvial marítima, instalação
e montagem de redes de baixa e alta tensão e reciclagem de entulhos
e afins.

O texto completo do pacto social da mesma sociedade, na sua
redacção actualizada com a referida alteração, foi depositado na pasta
respectiva.

Conferido, está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 2001750978

TÁBUA

SMCOGI � SARAIVA MARTINS
CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Casa do Chão das Figueiras, Rua de Nossa Senhora
da Esperança, lugar de Touriz, freguesia de Midões,

concelho de Tábua

Conservatória do Registo Comercial de Tábua. Matrícula n.º 493/
021126; identificação de pessoa colectiva n.º 506260615; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/021126.

Certifico que, entre José Mário Pinto Saraiva Martins, casado com
Maria Teresa de Carvalho Fernandes de Almeida Martins, na separação
de bens; Marília Nair Santos Pinto Saraiva, viúva; e Maria de Fátima
Pinto Saraiva Martins, solteira, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SMCOGI � Saraiva Martins �
Construção e Gestão de Imóveis, L.da, e tem a sua sede na Casa do
Chão das Figueiras, Rua de Nossa Senhora da Esperança, lugar de
Touriz, freguesia de Midões, concelho de Tábua.

2 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

3 � A sociedade tem desde já sucursal em Coimbra, na Avenida do
Dr. Dias da Silva, 202, 3.º, freguesia de Santo António dos Olivais.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto, administrar (condomínios),
construir (por conta própria ou alheia), gerir imóveis e os actos com
estes relacionados, nomeadamente recebimentos de rendas,
manutenção e conservação dos mesmos.

2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de
responsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e encontra-se dividido em três quotas: uma do valor
nominal de 12 500 euros, da sócia Marília Nair Santos Pinto Saraiva;
e duas do valor nominal de 6250 euros, uma de cada sócio, José Mário
Pinto Saraiva Martins, e Maria de Fátima Pinto Saraiva Martins.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
500 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre os
sócios.

2 � A cessão de quotas nos restantes casos, depende sempre do
consentimento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de
preferência em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo
lugar, no caso de cessão a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica afecta a todos os sócios, desde
já designados gerentes.

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

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
c) Quando em partilha por divórcio ou por separação judicial de

bens, a quota não for adjudicada ao sócio titular;
d) Cessão de quota a não sócio sem o consentimento da sociedade;
e) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
f) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais.
2 � Salvo acordo das partes ou disposição legal imperativa em

sentido diverso, a contrapartida da amortização será o valor que para
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a quota resultar do último balanço aprovado e será paga nas condições
estipuladas na assembleia que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo
porém, os sócios deliberar, que em vez da quota amortizada, sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogados as normas legais
dispositivas.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Marinha da
Conceição dos Reis Fevereiro. 1000168624

VILA NOVA DE POIARES

ALDEIA & ALDEIA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 337; identificação de pessoa colectiva n.º 505103788; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811748

EVANGELINO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 115; identificação de pessoa colectiva n.º 501916067; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811756

SUPERPOIARES � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 210; identificação de pessoa colectiva n.º 503485934; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811829

HERA-LIMITE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 307; identificação de pessoa colectiva n.º 504603108; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811810

DISTRIPOIARES � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares.
Matrícula n.º 318; identificação de pessoa colectiva n.º 504401521;
data do depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811837

NOVA FUNERÁRIA DE POIARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 358; identificação de pessoa colectiva n.º 505533065; data do
depósito: 20021128.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2001.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811845

SILMEVE � SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 220; identificação de pessoa colectiva n.º 503594121; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811764

FILIPE SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 310; identificação de pessoa colectiva n.º 504643860; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811934

P. R. J. � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 238; identificação de pessoa colectiva n.º 503835196; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811772
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POIARESTECTO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 326; identificação de pessoa colectiva n.º 504840878; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811780

TECTO-A-TECTO � CRIAÇÃO E REMODELAÇÃO
DE ESPAÇOS INTERIORES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 345; identificação de pessoa colectiva n.º 505336790; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811799

ALFREDO CARVALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 30; identificação de pessoa colectiva n.º 500015376; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811802

BATISTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 6; identificação de pessoa colectiva n.º 500972630; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811667

SERRIALU � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 340; identificação de pessoa colectiva n.º 503962279; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811675

HENRIQUES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 333; identificação de pessoa colectiva n.º 504942565; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos referentes à prestação de contas do exercício
de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811683

SOFIA & MIGUEL � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 269; identificação de pessoa colectiva n.º 504164171; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811691

5 + 1 � PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 278; identificação de pessoa colectiva n.º 504245996; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811721

POIARES FLORA � CORTE E ABATE DE ÁRVORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Matrícula
n.º 362; identificação de pessoa colectiva n.º 505620510; data do
depósito: 20021127.

Certifico que, foram depositados na pasta própria da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Maria Cesaltina
Torres Padilha Simões Lopes Ferreira Dias. 2001811730

ÉVORA
ESTREMOZ

IDEALTOPOS � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua de 1.º de Maio, 10, Estremoz

Capital social: 49 880 €

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 431/
110196; identificação de pessoa colectiva n.º 503554073; data do
depósito: 20021120.

Certifico que, se encontram depositados os documentos da prestação
de contas da sociedade em epígrafe e referentes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 2001455062
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SOCIEDADE AGRÍCOLA COURELA DA MINA, L.DA

Sede: Rua de Calouste Gulbenkian, 6, 1.º, direito,
freguesia de Santa Maria, concelho de Estremoz

Capital social: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 506/
101097; identificação de pessoa colectiva n.º 503969044;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 3 e 4/201102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1 � Cessação das funções de gerente de João António Borralho
Ramalho, por renúncia, em 25 de Outubro de 2002.

2 � Nomeação de gerente de Joaquim Manuel Caeiro Ramalho,
casado, Rua de Calouste Gulbenkian, 6, 1.º, direito, Estremoz, em 25 de
Outubro de 2002.

Ficaram depositadas na pasta respectiva, a acta e a redacção
actualizada do pacto social, onde constam os referidos actos.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 2001455097

NATIVIDADE & LÚCIA, PRONTO A VESTIR, L.DA

Sede: Rua de Brito Capêlo, 12, freguesia de Santo André,
concelho de Estremoz

Capital social: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 714/
021119; identificação de pessoa colectiva n.º 506345920 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/021119.

Certifico que, Lúcia da Piedade Sousa Costa Lopes, casada com Vitor
Manuel Quaresma Lopes, na comunhão de adquiridos, Rua da Batalha
do Ameixial, 12, rés-do-chão, Estremoz; e Natividade Rosa de Sousa
Costa Pernas, casada com Clementino João Pernas, na comunhão de
adquiridos, 17, Rue Defresne Bast, 95100 Argenteuil, Franca,
constituíram a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato do
teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Natividade & Lúcia, Pronto a
Vestir, L.da, e tem a sua sede na Rua de Brito Capêlo, 12, em Estremoz,
freguesia de Estremoz (Santo André), concelho de Estremoz.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como criar
agências, sucursais ou representação em qualquer local do país ou do
estrangeiro.

2.º

O objecto social é a compra e venda de roupa, pronto a vestir,
malas, bijuteria, cintos, calçado e outros artigos relacionados com os
mesmos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
cada, uma de cada uma das sócias.

4.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade, a qual em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em
segundo lugar, terão o direito de preferência.

5.º

Em caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade não
se dissolve, e continua com os herdeiros do falecido ou representante
legal do interdito, devendo aqueles herdeiros ou representantes legais
designar, por escrito, e no prazo de 60 dias, um que a todos represente
na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

6.º

1 � A gerência e a representação da sociedade competem a um ou
mais gerentes, que serão nomeados em assembleia geral.

2 � Fica desde já designada gerente a sócia Lúcia da Piedade Sousa
Costa Lopes.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatura
da gerente.

4 � A remuneração da gerente é de 348 euros, podendo a mesma
ser alterada, sempre que se justifique, conforme deliberação da
assembleia geral.

5 � A gerente não poderá obrigar a sociedade em quaisquer actos e
contratos estranhos aos negócios da sociedade, designadamente em fianças,
abonações, letras de favor e outras responsabilidades semelhantes.

Declarou ainda que, a sociedade assume desde já a responsabilidade
pelos encargos com a sua instalação, aquisição de bens e mercadorias
e outras despesas necessárias à sua constituição, registo e entrada em
funcionamento, ficando a gerência ainda antes de efectuar o registo,
autorizada a proceder aos levantamentos do capital social depositado.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 2001455046

CARPINTARIA MECÂNICA PARREIRA & PATRÍCIO, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 86, freguesia de Santa Maria,
concelho de Estremoz

Capital social: 5237,38 €

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 555/
270599; identificação de pessoa colectiva n.º 504305816; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/021118.

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

1 � Alteração parcial do pacto quanto aos artigos 1.º e 2.º do
respectivo pacto social, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Carpintaria Mecânica Parreira &
Patrício, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial, lote 86, na freguesia
de Estremoz (Santa Maria), concelho de Estremoz.

2.º

O objecto social é a indústria de carpintaria e arte em madeira e
venda de materiais relacionados e de móveis, e carpintaria de limpos
e construção civil.

Ficou depositado na pasta respectiva, a redacção actualizada do
pacto social, onde consta a respectiva alteração.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 2001455054

ALENRENT � RENT-A-CAR, L.DA

Sede:  Rua do Capitão Mouzinho de Albuquerque, 11,
freguesia de Santo André, concelho de Estremoz

Capital social: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 713/
021115; identificação de pessoa colectiva n.º 506321266 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/021115.

Certifico que, António Manuel Santos Nery, casado com Maria
Margarida Abegoria Dores, na separação de bens, Rua de Frei
Agostinho de Santa Maria, lote M8, direito, Estremoz; e Luís Miguel
Gomes Ramalho, solteiro, maior, Rua de João de Sousa Carvalho,
lote 19, 1.º, esquerdo, Estremoz, constituíram a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato do teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma ALENRENT � Rent-A-Car, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Capitão Mouzinho de Albuquerque, 11, freguesia
de Estremoz (Santo André), concelho de Estremoz.

§ único. A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, assim como
criar agências, sucursais ou representação em qualquer local do país
ou do estrangeiro.
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2.º

O objecto social é o aluguer de automóveis sem condutor, peças e
acessórios de automóveis.

3.º

A sociedade poderá participar em sociedades de objecto diferente
do seu, em sociedades de responsabilidade ilimitada, regidas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

4.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 2500 euros, pertencente ao sócio António Manuel Santos
Nery; e uma com o valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Luís Miguel Gomes Ramalho.

5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade competem aos
gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Fica desde designada gerente, Inácia Maria Sena Santos
Gonçalves Nery, casada, residente na Rua de D. Nuno Álvares Pereira,
5, em Estremoz.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da gerente.
4 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado

em assembleia geral.
6.º

É vedado à gerência obrigar a sociedade em fianças, abonações, letras
de favor e quaisquer actos e ou documentos alheios aos negócios da
sociedade, a menos que haja parecer favorável da assembleia geral.

7.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade, a qual em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em
segundo lugar, terão o direito de preferência.

8.º

A sociedade poderá amortizar quotas:
a) Com o consentimento do sócio;
b) Se a quota for objecto de arresto, penhora ou apreensão judicial;
c) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, se a quota

deixar de pertencer ao sócio.

9.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral.

10.º

As normas dispositivas do Código das Sociedades Comerciais,
poderão ser derrogadas pela assembleia geral.

Declararam ainda que, a sociedade pode entrar imediatamente em
actividade e a gerente fica autorizada a proceder ao levantamento do
capital social para fazer face a despesas de constituição, registo,
aquisição de bens e equipamentos.

Mais certifico que, foi nomeada gerente, Inácia Maria Sena Santos
Gonçalves Nery, casada, Rua de D. Nuno Álvares Pereira, 5, Estremoz.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Felizarda Baptista Barradas. 2001455070

SABOR PATRIOTA � DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de D. Vasco da Gama, 19, 1.º,
freguesia de Santo André, concelho de Estremoz

Capital social: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 712/
021131; identificação de pessoa colectiva n.º 506353583 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/021131.

Certifico que, David Bernabé Fernandes, solteiro, maior, Rua de
Marcela Pires Messias, 5, 1.º, direito, Paço de Arcos, Oeiras, fez a

constituição da sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato do
teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma SABOR PATRIOTA � Distribuição
de Produtos Alimentares, Unipessoal, L.da, tendo por número de
identificação de pessoa colectiva 506353583.

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Vasco da Gama, 19, 1.º,
freguesia de Santo André, concelho de Estremoz.

3.º

A sociedade tem por objecto a distribuição, importação e
exportação de produtos alimentares. Prestação de serviços relacionados
com a actividade. Comercialização de acessórios alimentares.

4.º

O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota de
igual valor nominal, pertencente ao sócio David Bernabé Fernandes.

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

5.º

A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio David
Bernabé Fernandes, desde já nomeado gerente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 2.º A sociedade pode constituir mandatário, mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

Conferida, está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Felizarda
Baptista Barradas. 2001455020

ÉVORA

MOTORGEST � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A.

Sede: Zona Industrial, lote 27, Bairro Senhora do Carmo,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 1 000 000 €

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2515/
2000912; identificação de pessoa colectiva n.º 502899449;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 39/20021115.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital de 100 000 000$ para 500 000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais bens da sociedade, é de 1 000 000 de euros e encontra-se
dividido em 200 000 acções, no valor nominal de 5 euros, cada uma.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000910858

MZ CAR � VEÍCULOS E PEÇAS, L.DA

Sede: Largo de Santa Catarina, 23-A, Sé, 7000 Évora

Capital social: 125 000 €

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2248/
980619; identificação de pessoa colectiva n.º 504171038;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 28/20021127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
mudança de sede para o Largo de Santa Catarina, 23-A, Sé, Évora.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000910840
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TÁXIS SEATRA & CANELAS, L.DA

Sede: Rua da Paz, 2, São Sebastião da Giesteira, 7000 Évora

Capital social: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2811/
20020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505609509;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 26/20021127.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
mudança de sede para a Rua da Paz, 2, São Sebastião da Giesteira,
Évora.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000910831

CLÍNICA DENTÁRIA FLORMED, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Beco da Manutenção Militar, 15, Horta das Figueiras,
7000 Évora

Capital social: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2945/
20021122; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/20021122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
contrato do qual é sócia Florbela de Jesus Valentim Valadas, solteira,
maior, Beco da Manutenção Militar, 15, Évora.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Clínica Dentária Flormed,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Beco da Manutenção Militar,
15, freguesia de Horta das Figueiras, concelho de Évora.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços no âmbito
da medicina dentária, análises clínicas, cuidados de enfermagem e
medicina em geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à única
sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, ficando desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração,
conforme ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, 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.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000910815

EBORELÉCTRICA � CONSTRUÇÃO DE REDES
ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Bairro dos Canaviais, Rua da Eufuzina, 84, Canaviais,
7000 Évora

Capital social: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2932/
20021106; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20021106.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: António José Pausinho
Mochila, casado com Joana Maria Ervilha Lourenço Mochila, na
comunhão de adquiridos, Rua da Varjeca, 23, Portel; Moisés Manuel
Fialho Fernandes, casado com Elsa Cristina Ramalho Carreteiro
Fernandes, na comunhão de adquiridos, Bairro do Bacelo Oeste, Rua
das Camélias, 13, rés-do-chão, Évora; Hélio José da Silva Raposo,
casado com Odete de Jesus Piteira Fadista Raposo, na comunhão de
adquiridos, Bairro dos Canaviais, Rua da Eufuzina, 84, Évora; Luís
Fernando Amarante Maurício, casado com Maria Felicidade Almeida
Paulo Maurício, na comunhão de adquiridos, Bairro dos Canaviais, Rua
de 4 de Outubro, lote 15, Évora; Inácio Valido Ramalho, casado com
Fernanda Maria Falé Roxo, na comunhão de adquiridos, Bairro de Santo
António, Rua Nova, 29, Évora; Venâncio Joaquim Travessa
Borralheira, casado com Augusta Maria Pardelha Bibes Borralheira,
na comunhão de adquiridos, Praça da Tapada da Eira, 6, Azaruja, São
Bento do Mato; Joaquim António Carapeto Camisola, casado com
Rosária Gertrudes Polício Camisola, na comunhão de adquiridos, Bairro
do Bacelo, Rua de Alexandre Herculano, 2, Évora; Luís Miguel
Zambujinho Maurício, solteiro, maior, Bairro dos Canaviais, Rua de
4 de Outubro, lote 15, Évora; Josué António Sabino Anacleto, casado
com Carla Maria Melgão da Luz Anacleto, na comunhão de adquiridos,
Rua do Dr. José Carlos Cachatra, 2, Évora; e António Artur Tirapicos
Arranhado Rebocho, casado com Francisca Maria Bonito Rebocho
Arranhado, na comunhão de adquiridos, Bairro da Anta, 5, Aguiar,
Viana do Alentejo.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EBORELÉCTRICA � Construção
de Redes Eléctricas, L.da, e tem a sua sede em Évora, no Bairro dos
Canaviais, Rua da Eufuzina, 84, freguesia dos Canaviais.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá criar
sucursais, agências ou outras formas de representação no território
nacional, bem como deslocar a sua sede para qualquer outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção de redes eléctricas de alta
e baixa tensão e instalações eléctricas e de telecomunicações.
Saneamento básico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de dez quotas iguais de 500 euros,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade e a sua represen-
tação, em juízo ou fora dele, activa e passivamente, caberá a três
sócios, nomeados pelo período de três anos, podendo ser reeleitos.

2 � Ficam desde já, nomeados gerentes os sócios, Hélio José da
Silva Raposo, António José Pausinho Mochila, e Moisés Manuel Fialho
Fernandes.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
4 � Será a assembleia geral com o voto favorável de pelo menos,

a maioria do capital social, quem nomeará os gerentes e fixará a
respectiva remuneração.

5 � É vedado à gerência o uso da firma social em quaisquer
negócios de favor, incluindo nesta proibição a assunção de obrigações
estranhas ao objecto social.

ARTIGO 5.º

A celebração de contratos de suprimentos deverá ser precedida de
deliberação social que lhe fixe o respectivo regime, designadamente
em matéria de remuneração, forma e prazo de reembolso.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas depende do consentimento da sociedade e dos
restantes sócios, que terão o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

No falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a respectiva
quota transmitir-se-á aos seus sucessores e/ou representantes legais.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral realizar-se-á sempre que qualquer sócio ou gerente
o pretendam e para discutir assuntos do interesse da sociedade.
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ARTIGO 9.º

1 � O exercício social encerra-se no dia 31 de Dezembro de cada
ano, devendo a gerência colocar à disposição e aprovação dos sócios
em assembleia geral, nos três primeiros meses de cada ano civil, o
relatório de gestão, as contas e os demais documentos de prestação
de contas relativos ao exercício findo.

2 � Dos lucros líquidos nela aprovados sairá pelo menos, 5% para
reserva legal. O remanescente terá a aplicação que for deliberada em
assembleia geral.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000911692

R. L. VINHOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Estoril, 23, rés-do-chão, esquerdo,
Nossa Senhora da Saúde, 7000 Évora

Capital social: 5000 €

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2944/
20021121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/
20021121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
contrato de sociedade, da qual é sócia, Maria Rita Araújo Leão, solteira,
maior, Rua do Estoril, 23, rés-do-chão, esquerdo, Évora.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de R. L. Vinhos, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Estoril, 23, rés-do-
-chão, esquerdo, freguesia de Nossa Senhora da Saúde, concelho de
Évora.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vinhos e produtos
alimentares regionais. Comércio de artesanato e charutos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, competem à sócia
única, ou a não sócios, conforme ela decidir, ficando desde já nomeada
gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, 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.

27 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2000910793

REDONDO

NETCEIFA � COMÉRCIO ELECTRÓNICO INTERNET
FORMAÇÃO ALENTEJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Redondo. Matrícula n.º 245/
021105; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021105.

Certifico que, entre Isidoro Francisco Leal de Almeida, solteiro,
maior; Abel de Israel Levy Lima, casado com Maria de Fátima

d�Assunção Simões Correia Levy Lima, na comunhão de adquiridos;
Maria de Fátima d�Assunção Simões Correia Levy Lima, casada com
Abel de Israel Levy Lima; Nuno Miguel da Cruz Sofio, solteiro, maior;
e Laura Simões Levy Lima, solteira, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denominação
de NETCEIFA � Comércio Electrónico Internet Formação
Alentejo, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Mendes Ramos,
14, Redondo, freguesia de Redondo e concelho de Redondo.

2 � O conselho de administração, sem dependência do consen-
timento de outros órgãos sociais, poderá transferir a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e ainda criar sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território português, assim como no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a comercialização e prestação
de serviços nas áreas do comércio electrónico, formação e afins.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas, bem como adquirir participações em quaisquer outras
sociedades, ainda que com objectos diferentes do seu.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções, cada uma no valor
nominal de 5 euros.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é representado por acções com o valor nominal
de 5 euros, em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 ou mais acções,
que levarão a assinatura de dois administradores, podendo ambas ser
por chancela.

2 � Os accionistas interessados podem obter a divisão ou
concentração dos títulos, satisfazendo os encargos que daí resultarem.

3 � o conselho de administração fica desde já autorizado a, quando
julgar conveniente e obtidos o parecer favorável do conselho fiscal
ou do fiscal único e as necessárias autorizações oficiais, elevar o capital
social por entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até à
importância de 5 000 000 de euros.

4 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são todas nominativas podendo ser convertidas, a
pedido dos accionistas, em acções ao portador, e reciprocamente,
devendo o accionista que solicitar a conversão satisfazer os encargos
correspondentes.

2 � É necessário o consentimento da sociedade para a transferência
de acções nominativas a não accionistas.

3 � A intenção de transferir acções é comunicada por escrito ao
conselho de administração, devendo ser claramente indicado o nome
de quem irá adquiri-las, o preço e todas as outras condições do negócio.

4 � É permitida a amortização das acções nos termos dos
artigos 346.º e 347.º do Código das Sociedades Comerciais, e sem o
consentimento dos seus titulares, sempre que:

a) O titular das acções proceda de forma para com a sociedade de
molde a que esta, em assembleia geral por maioria de dois terços o
considere indigno de pertencer à sociedade;

b) Por motivo de penhora, arresto ou qualquer outro processo
judicial de garantia ou litígio as acções sejam dadas em garantia;

c) Por motivo de divórcio ou qualquer outro processo judicial,
exceptuando a situação de sucessão mortis causa, as acções deixarem
de pertencer ao titular dessas acções.
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5 � O valor do resgate das acções amortizadas nos termos das
alíneas do número anterior, é o seu valor nominal.

6 � As condições para a concretização da operação de amortização
serão definidas em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições comuns

ARTIGO 7.º

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O conselho fiscal.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � Só podem fazer parte da assembleia geral, os accionistas que
tiverem as acções averbadas em seu nome, no livro de registo de acções
da sociedade, até 5 dias antes da data marcada para a reunião, ou façam
prova, com a mesma antecedência, de que as têm depositadas em seu
nome numa instituição de crédito.

2 � Para os efeitos do disposto no número anterior, as acções
deverão manter-se registadas ou depositadas em nome do accionista
pelo menos até ao encerramento da reunião da assembleia geral.

3 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
4 � Para puderem exercer o direito de voto, os accionistas titulares

de pelo menos 100 acções, deverão agrupar-se de forma a completar
o mínimo de acções exigido, desde que se façam representar por um
só deles.

5 � Os accionistas titulares de acções preferenciais sem voto e os
obrigacionistas, não participarão enquanto tais, na assembleia geral,
salvo nos termos da lei, através dos respectivos representantes
comuns, que não terão direito a voto.

6 � As representações previstas nos números anteriores serão
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta, com
a assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela sociedade,
entregue na sede social até 5 dias antes da data designada para a
reunião da assembleia.

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral, por períodos de quatro anos
e que podem não ser accionistas.

ARTIGO 10.º

A convocação da assembleia geral incumbe ao presidente da mesa
ou aos seus substitutos.

ARTIGO 11.º

As deliberações da assembleia geral sobre a alteração do contrato
de sociedade, aumento de capital, fusão, cisão, transformação,
dissolução da sociedade ou outros assuntos sobre os quais a lei exija
maioria qualificada, sem a especificar, devem ser tomadas estando
presentes ou representados accionistas que detenham pelo menos um
terço do capital, quando a assembleia reúna em primeira convocação.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração é composto por três, cinco ou
sete membros, eleitos pela assembleia geral, por períodos de quatro
anos.

2 � É permitida a reeleição por uma ou mais vezes.
3 � A assembleia geral, ao eleger o conselho de administração,

designa o respectivo presidente.

ARTIGO 13.º

Os administradores poderão ser ou não remunerados, conforme
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

O conselho de administração pode delegar num administrador
delegado a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 15.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura de:
a) Dois administradores;
b) Do administrador delegado, nos negócios celebrados dentro dos

limites da delegação do conselho;
c) Um administrador e um procurador com poderes bastantes para o acto;
d) Um procurador, com poderes bastantes para o acto.

SECÇÃO IV

Fiscalização dos negócios sociais

ARTIGO 16.º

1 � A fiscalização dos negócio sociais compete a um fiscal único,
que terá um suplente, e deverão ser revisores oficiais de contas ou
Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, ou a um conselho fiscal,
composto por três membros efectivos e um suplente eleitos em
assembleia geral, por períodos de quatro anos.

2 � No caso de existir um conselho fiscal, um dos seus membros
efectivos e um suplente têm de ser revisores oficiais de contas ou
Sociedades de Revisores Oficiais de Contas e não podem ser accionistas.
À assembleia geral competirá designar o presidente do conselho fiscal.

CAPÍTULO IV

Balanço e aplicação de resultados

ARTIGO 17.º

Efectuado o balanço anual, os lucros apurados terão a aplicação
que for deliberada em assembleia geral, por dois terços dos votos
emitidos.

CAPÍTULO V

Das disposições gerais e transitórias

ARTIGO 18.º

Os membros dos órgãos sociais para o primeiro mandato serão os
seguintes:

1 � Assembleia geral: presidente � Abel de Israel Levy Lima;
secretário � Nuno Miguel da Cruz Sofio.

2 � Conselho de administração: presidente � Isidoro Francisco
Leal de Almeida; administradora � Maria de Fátima D�Assunção
Simões Correia Levy Lima; administradora � Laura Simões Levy
Lima.

ARTIGO 19.º

Fica desde já autorizado qualquer administrador da sociedade para, ao
abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 277.º do Código das Sociedades
Comerciais, levantar a totalidade do capital social depositado, com a
finalidade expressa de suportar as despesas com a constituição da sociedade,
designadamente o pagamento de emolumentos notariais e despesas com
o registo e de modo a serem iniciados de imediato, os negócios sociais.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Ana Padilha.
2001858078

FARO
ALBUFEIRA

TURILÂNDIA � TURISMO E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 965/
901205; identificação de pessoa colectiva n.º 502456272; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 14/20021126.

Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe, a acta de 2/1007 elaborada em 7 de Setembro de 1997,
pela qual foi nomeado gerente, Luís Manuel do Rosário Lázaro, casado,
Rua de 1.º de Dezembro, 8, 1.º, direito, Albufeira.

Data da deliberação: 7 de Setembro de 2002.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000134475
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SUPER BYTE STORE � COMÉRCIO DE MATERIAL
INFORMÁTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2730/
20020830; identificação de pessoa colectiva n.º 506259064;
inscrição n.º 1; data da apresentação: 2730/20020830.

Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe, a escritura lavrada em 5 de Agosto de 2002, a fl. 44 do
livro n.º 97-A, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

António David Lúcio Veloso, contribuinte fiscal n.º 217927459,
casado no regime da comunhão de adquiridos com Ana Rita Fernandes
Soares, natural de França, com residência habitual nos Apartamentos
da Balaia, 67, Balaia, freguesia de Olhos de Água, concelho de Albufeira.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 9778868, emitido em 27 de Junho de 2002, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SUPER BYTE STORE �
Comércio de Material Informático, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Ténis, 10, na cidade,
freguesia e concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto importação, exportação e comercia-
lização de material informático e produtos conexos.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000134963

M. SILVA � EXPLORAÇÃO CLUBES DE SAÚDE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2729/
20020830; identificação de pessoa colectiva n.º 506256448;
inscrição n.º 1; data da apresentação: 2729/20020830.

Certifico que, se encontra depositada na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe, a escritura lavrada em 5 de Agosto de 2002, a fls. 42 do
livro n.º 97-A, no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

Manuel António Monteiro da Silva, contribuinte fiscal
n.º 128583495, casado no regime da comunhão de adquiridos com
Isaura Felício Sentieiro da Silva, natural da freguesia de São Sebastião
da Pedreira, concelho de Lisboa, com residência habitual na Rua de
Florbela Espanca, 105, rés-do-chão, esquerdo, na cidade de Albufeira.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 5047549, emitido em 7 de Novembro de 1995, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Silva � Exploração Clubes de
Saúde, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Florbela Espanca, 105,
rés-do-chão, esquerdo, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de clubes de saúde,
nomeadamente sauna, ginástica, banho turco, massagem e piscina.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 2000134971

FARO

SULGESTÃO � CONTABILIDADE,
GESTÃO E PROJECTOS, L.DA

Sede: Rua do Reitor Teixeira Guedes, 95, rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2056/
880316; identificação de pessoa colectiva n.º 501950354;
data: 20020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279961

BALTAZAR & DANTAS, LAR DA TERCEIRA IDADE, L.DA

Sede: Rua de Justino Cúmano, 32, rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3765/
980305; identificação de pessoa colectiva n.º 504083422;
data: 20020618.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000278973
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V. MARQUES, CARDIOLOGIA, L.DA

Sede: Urbanização Quinta das Amendoeiras, lote 11,
Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3865/
980903; identificação de pessoa colectiva n.º 504231367;
data: 20020703.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279139

CENTRO MÉDICO INFANTE D. HENRIQUE, L.DA

Sede: Rua de José Estêvão, 3-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2426/
900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502337060; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 31/20020916.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuada
a redenominação com aumento de capital e alteração do pacto social.

Montante do reforço: 502 410$.
Capital: 5000 euros, tendo em consequência sido alterado o

artigo 5.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, corresponde
à soma de dez quotas iguais de 500 euros, uma de cada sócio.

Foi depositado o contrato actualizado.

15 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2000279112

ADVANCON � TÉCNICA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de São Luís, 9-B, 2.º, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4306/
20010105; identificação de pessoa colectiva n.º 505270781;
data: 20020621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279732

PLOTÉCNICA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO E GABINETES TÉCNICOS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Sebastião Teles, 5-B/C, São Pedro,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3444/
960417; identificação de pessoa colectiva n.º 503624810;
data: 20020614.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

16 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000278981

PEREIRA & GRACIETE, L.DA

Sede: Rua de Santo António, 31, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 522/650217;
identificação de pessoa colectiva n.º 500215200; data: 20020625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279953

LOURO & RISCADO, L.DA

Sede: Rua do Matadouro, 17/19, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1037/
780524; identificação de pessoa colectiva n.º 500763968;
data: 20020625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279902

ELISETE MARIA JOAQUINA DA COSTA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Professor Alberto Uva, 28, 4.º, esquerdo, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4065/
991210; identificação de pessoa colectiva n.º 504960075;
data: 20020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000279511

MENU DOURADO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 28, 2.º, esquerdo, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3008/
930609; identificação de pessoa colectiva n.º 503021091;
data: 20020704.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

14 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000278825

SANTOS & BEXIGA, L.DA

Sede: Rua de São Luís, 120, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 437/
590116; identificação de pessoa colectiva n.º 500571767;
data: 20020625.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena de Sousa Fragoso Nascimento. 2000279627

DINEIFRUTA � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE FRUTA, L.DA

Sede: Sítio da Sambada, Estói, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3370/
951024; identificação de pessoa colectiva n.º 503506290;
data: 20020621.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 14 � 17 de Janeiro de 2003 1220-(43)

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000279546

CALÇADA CORREIA II � GESTÃO E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 46, 1.º, frente, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3215/941129;
identificação de pessoa colectiva n.º 503299944; data: 20020624.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000279554

JOSÉ PEREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, lote 5-A, 2.º, esquerdo,
São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4064/
991210; identificação de pessoa colectiva n.º 504960067;
data: 20020626.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000279562

TRACTOPEÇAS � PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Rua do Alportel, 113, rés-do-chão, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 983/
771206; identificação de pessoa colectiva n.º 500704066;
data: 20020621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000279570

MARMISUL � INDÚSTRIA DE MÁRMORES E CANTARIAS, L.DA

Sede: Coiro da Burra, Estói, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1085/790130;
identificação de pessoa colectiva n.º 500825122; data: 20020621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000279589

AMARO & AMARO, L.DA

Sede: Rua de Júlio Dinis, 41/49, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1558/830325;
identificação de pessoa colectiva n.º 501367942; data: 20020621.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2001.

23 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Joaquim
Jorge Conde. 2000279619

LAGOS

AÇOREIRO � COMPRA, VENDA, ADMINISTRAÇÃO
E RECONSTRUÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1158/
900910; identificação de pessoa colectiva n.º 502411309; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 14/20020516.

Certifico que, foi registada a dissolução e encerramento da liquidação
da sociedade em epígrafe, cuja data da aprovação das contas, é de
6 de Fevereiro de 2002.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 1000168966

GALIPOLE � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1847/
970930; identificação de pessoa colectiva n.º 503994464; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 16/20020716.

Certifico que, foi registada a alteração do n.º 1 do artigo 1.º do
contrato social que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de GALIPOLE �
Empreendimentos Turísticos, L.da, e tem a sua sede no Montinho do
Ouro, freguesia da Luz, concelho de Lagos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta
respectiva.

30 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 1000168952

PEDRO DUARTE RODRIGUES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2428/
20020719; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20020719.

Certifico que, por escritura de 9 de Julho de 2002, lavrada a fl. 82 do
livro n.º 130-G, do Cartório Notarial de Portimão, foi constituída por
Pedro Filipe Duarte Rodrigues, a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Duarte Rodrigues, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Vinha Velha, freguesia de Barão
de São João, concelho de Lagos.

2.º

O seu objecto social consiste nas seguintes actividades: agrícola e
silvícola; comércio de máquinas e execução de terraplanagens, abertura
de entradas e caminhos, de projectos florestais, urbanizações e
escavações.

3.º

O capital social, é de 5000 euros e a respectiva entrada encontra-
se integralmente realizada em dinheiro.

4.º

A administração da sociedade e a sua representação, competem a
um gerente.
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5.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura do gerente.

6.º

Fica desde já nomeado gerente o único sócio, Pedro Filipe Duarte
Rodrigues.

7.º

O gerente fica desde já autorizado a proceder ao levantamento do
capital social, depositado em instituição de crédito, para fazer face às
despesas com a aquisição de equipamentos para a sociedade, e a, antes
do registo, celebrar contratos de arrendamento de instalações para a
sociedade, assim como a adquirir bens móveis e imóveis.

25 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 1000168954

SURF� N� MAIL � EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2418/
20020702; identificação de pessoa colectiva n.º 506119300;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20020702.

Certifico que, por escritura de 2 de Maio de 2002, lavrada a fl. 56 do
livro n.º 20-D, do Cartório Notarial de Vila do Bispo foi constituída
a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SURF� N� MAIL �
Equipamentos Informáticos, L.da, e tem a sua sede na Quinta das
Noras, Maranhão, Albardeira, Lagos, freguesia de São Sebastião,
concelho de Lagos.

ARTIGO 2.º

O capital social, inteiramente realizado, é da quantia de 5000 euros
e dividido em duas quotas: uma de 2500 euros do sócio Jeremy Martin
Dier e outra de 2500 euros da sócia Louise Dier.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com objecto
diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação de
equipamentos informáticos e para a internet. Venda e aluguer de
equipamentos informáticos e para a internet. Prestação de serviços,
manutenção e assistência de equipamentos informáticos para internet.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, ficando desde já
dispensado o consentimento da sociedade para as divisões necessárias
para o efeito, porém, a cessão a favor de estranhos depende do
consentimento da sociedade, que fica neste caso, com direito de
preferência em primeiro lugar, e os restantes sócios em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado pertence aos gerentes
nomeados em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Jeremy Martin Dier.

ARTIGO 7.º

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

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer e nas condições a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer dos sócios nos
seguintes casos:

Insolvência ou falência do sócio titular;
Arresto, arrolamento ou penhora da quota.

A contrapartida da amortização é o valor de liquidação da quota
determinado nos termos do artigo 105, n.º 2, do Código das Sociedades
Comerciais, e 1021.º do Código Civil.

ARTIGO 9.º

Em caso de falecimento ou interdição de algum dos sócios, os seus
herdeiros ou representantes nomearão um de entre eles que a todos
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho de Lagos ou para concelho limítrofe, e bem assim criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 11.º

A gerência fica autorizada a comprar e vender quaisquer bens,
imóveis ou móveis, tomar de arrendamento quaisquer prédios e tomar
de trespasse ou cessão de exploração qualquer estabelecimentos para
a sociedade, requerer quaisquer licenças e alvarás, celebrar quaisquer
contratos de empréstimo e receber quaisquer subsídios.

ARTIGO 12.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
desde já o gerente autorizado a efectuar o levantamento do capital
social para fazer face às despesas de constituição.

25 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 1000168956

MONCHIQUE

COSTA & J. VARELA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 131, Monchique

Conservatória do Registo Comercial de Monchique. Matrícula n.º 202/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 501858270;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 4 e 6/021126.

Certifico que, José Joaquim Varela, cessou as funções de gerente,
por renúncia, em 24 de Setembro de 2002.

Mais certifico que, foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato
da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação COSTA & J. VARELA �
Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua de Serpa Pinto, 131,
freguesia e concelho de Monchique.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 29 927,87 euros e corresponde a sete quotas: duas de valor nominal
de 4987,98 euros, uma de valor nominal de metade de 4987,98 euros,
pertencentes ao sócio Armando da Costa Silva; uma de valor nominal
de 4987,98 euros, pertencente aos sócios Armando da Costa Silva e
mulher, Ana Maria Duarte Andrez Alves da Costa Silva; uma de valor
nominal de 4987,98 euros, pertencente à sócia Ana Maria Duarte
Andrez Alves da Costa Silva; e uma de valor nominal de 4987,98 euros
e outra de valor nominal de metade de 4987,98 euros, pertencentes
ao sócio José Manuel Andrez da Costa e Silva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Humberto dos
Santos Mariano Coelho. 2001716125

SILVES

AZEVEDO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 437/
771213; identificação de pessoa colectiva n.º 500706778; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 1/20021108.
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Certifico que, por escritura lavrada em 5 de Novembro de 2002, a
fl. 97 do livro n.º 105-F, do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Loulé, foi alterado o contrato da
sociedade em epígrafe, tendo em consequência o artigo 2.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

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

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

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
Sequeira Zambujo Rosa. 2000496075

FERNANDES & DÉCIO INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1411/
980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504160095;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 7 e 9/20021106.

Certifico que, por escritura lavrada em 14 de Julho de 1998, a
fl. 26 v º. do livro n.º 41-F, do Cartório Notarial de Silves:

Décio José Cortes Inácio, cessou as funções de gerente, em 14 de
Julho de 1998, por renúncia.

Foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo em
consequência os artigos 4.º e 8.º, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 400 000$, integralmente realizado e subscrito
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 80 000$ da sócia Maria Joaquina Soares; e outra quota do
valor nominal de 320 000$ da sócia Maria da Conceição Soares
Fernandes Inácio.

ARTIGO 8.º

A gerência e a representação da sociedade, dispensada de caução e com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
pertence às sócias Maria da Conceição Soares Fernandes Inácio, já nomeada
gerente, e a Maria Joaquina Soares, que desde já fica nomeada gerente.

§ único. A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa ou
passivamente, com a assinatura de qualquer das gerentes.

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
Sequeira Zambujo Rosa. 2000496024

FARMÁCIA ANA MONTEIRO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1838/
20021107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/
20021107.

Certifico que, por escritura lavrada em 27 de Setembro de 2002, a
fl. 59 do livro n.º 336-C, do 2.º Cartório Notarial de Loulé, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cuja sócia é, Maria Ana Antunes
Monteiro Gomes, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma FARMÁCIA ANA MONTEIRO � Sociedade
Unipessoal, L.da, e durará por tempo indeterminado a contar de hoje.

ARTIGO 2.º

Sede social

A sede social fica instalada na Rua da Moinheta, 80, Algoz, freguesia
de Algoz, concelho de Silves.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o comércio farmacêutico.

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

2 � A sócia poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até dez vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme
decidir.

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

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
Sequeira Zambujo Rosa. 2000497420

TURISMÓVEL � SOCIEDADE DE TURISMO DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 440/
780201; identificação de pessoa colectiva n.º 500734046; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 5/20021104.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º
Capital: 15 000 euros, após o reforço com 7033$ por incorporação

de reservas e subsequente redenominação para euros.
Sócios e quotas:
1 � António Monteiro Cardoso, uma quota de 2250 euros;
2 � Mário António Lourenço Cardoso, uma quota de 2250 euros;
3 � João Paulo Lourenço Cardoso, uma quota de 2250 euros;
4 � Jorge Manuel Valadares Pereira Marques, uma quota de

2250 euros;
5 � Maria de Lurdes Ferreira Vaz Monteiro, duas quotas de

600 euros e de 900 euros;
6 � Maria Manuela Valadares Ferreira Marques Lopo Tuna, Jorge

Manuel Valadares Pereira Marques, Ana Sofia Figueira Freire Valadares
Marques, e Maria Manuela Leitão Pinheiro Freire Valadares Marques,
sem determinação de parte ou direito, duas quotas de 2500 euros, cada
uma.

Certifico ainda que, ficaram depositados na pasta respectiva, os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
Sequeira Zambujo Rosa. 2000497438

SOAGOR � SOCIEDADE AGRÍCOLA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1313/
960801; identificação de pessoa colectiva n.º 501851895; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 19/20021030.

Certifico que, por escritura lavrada em 11 de Outubro de 2002, a
fls. 149 v º. e fls. 1, dos livros n.º 170-F e 171-F respectivamente, do
Cartório Notarial de Silves, foi alterado o contrato da sociedade em
epígrafe, tendo em consequência os artigos 5.º e 6.º, ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 14 963,95 euros e corresponde à soma de quatro quotas: uma do
valor nominal de 5985,58 euros do sócio Joaquim Albino Pimenta de
Figueiredo Rebelo Abranches; uma do valor nominal de 5985,58 euros
da sócia Maria Elvira dos Santos Graça Rebelo Abranches; uma do
valor nominal de 2244,59 euros, e outra do valor nominal de
748,20 euros, ambas da sócia Maria Teresa dos Santos Graça Rebelo
Abranches Grossmann.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá exigir prestações suplementares de capital
até ao montante global de 125 000 euros.

2 � (Mantém-se).

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

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
Sequeira Zambujo Rosa. 2000496040

SILPRIMOS � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1318/
960910; identificação de pessoa colectiva n.º 503714402;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 16 e 17/20021030.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva a acta n.º 13, de
14 de Outubro de 2002, com a cessação das funções de gerente de
Carla Marques Correia da Silva Neves, em 14 de Outubro de 2002,
por destituição.

A nomeação de Nelson José Domingos Correia da Silva, para o
cargo de gerente.

Data da deliberação: 14 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
Sequeira Zambujo Rosa. 2000496067

POMAR, LOJAS DE CONVENIÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1172/
940209; identificação de pessoa colectiva n.º 503033600;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 6; número e data da apresen-
tação: 10/20021108.

Certifico que, por carta Aristides Augusto de Jesus Veiga, cessou as
funções de gerente, em 30 de Outubro de 2002, por renúncia.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
Sequeira Zambujo Rosa. 2000496016

ESCOLAS DE CONDUÇÃO EUROPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1255/
950627; identificação de pessoa colectiva n.º 503442100;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data da apresen-
tação: 11/20021119.

Certifico que, por escritura lavrada em 11 de Outubro de 2002, a
fl. 106 do livro n.º 140-G, do Cartório Notarial de Portimão, Paulo
Manuel Leal Correia, cessou as funções de gerente, em 20 de Outubro
de 2002, por renúncia.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
Sequeira Zambujo Rosa. 2000496164

HOTEL BALTUM � EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 849/
890515; identificação de pessoa colectiva n.º 502164298;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresen-
tação: 20/20021030.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva a acta n.º 21, de
2 de Julho de 2002, com a recondução dos membros do conselho de
administração:

Presidente � Teófilo José Cabrita Neto, Praia da Galé, Albufeira;
vice-presidente � Délia Assunção Pereira Gomes Cabrita Neto, casada,
Praia da Galé, Albufeira; vogal � Augusta Simões Cabrita Neto.

Fiscal único: efectivo � Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Largo de Alberto Sampaio,
3-A, Linda-a-Velha; suplente � Anabela Marques Rodrigues Peres,
revisora oficial de contas, Largo de Alberto Sampaio, 3-A, Linda-a-Velha.

Triénio de 2002-2005.
Data da deliberação: 2 de Julho de 2002.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
Sequeira Zambujo Rosa. 2000496083

AUTO TÁXIS SENHORA DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1631/010305;
identificação de pessoa colectiva n.º 505328500; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresen-tação: 3/20021106.

Certifico que, ficou depositada na pasta respectiva a acta n.º 2, de
28 de Outubro de 2002, com a deslocação da sede para a Urbanização
Quinta da Torre, lote 3, 4.º-B, Armação de Pêra, Silves.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rogélia Isabel
Sequeira Zambujo Rosa. 2000497411

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

RODRIGUES & LOURENÇO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Matrícula
n.º 1273/021126; identificação de pessoa colectiva n.º 502499869;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 9/021126.

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

Inscrição n.º 8 à apresentação n.º 9/021126.
Alteração parcial do contrato da sociedade, alterando em

consequência o artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma RODRIGUES & LOURENÇO �
Construção Civil, L.da, e tem a sua sede em Projecto Saal, 101,
freguesia de Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo António.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2000379095
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SEQUEIRA & MADEIRA � VILLAS
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1134/010604; identificação de pessoa colectiva
n.º 505459965; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 12/021125.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 12/021125.
Cessação das funções de gerentes de João Evangelista Correia

Mendes Sequeira Madeira, e de Maria José André Madeira Sequeira,
por renúncia em 31 de Outubro de 2002.

28 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2000379087

J. ROMÃO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1270/021125; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 9/021125.

Certifico que, entre José Manuel Cristino Romão, solteiro, maior;
e Cristina Maria Marques Carmo, solteira, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Romão & Marques, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Combatentes da Grande
Guerra, lote 34, 1.º, direito, na cidade, freguesia e concelho de Vila
Real de Santo António.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comercialização de
panificação e pastelaria variada; exploração de confeitaria, cafetaria
e snack-bar. Serralharia civil.

ARTIGO 3.º

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.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência 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 móveis, imóveis ou direitos, 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 Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2000379079

CONSTRUÇÕES PROFETAS MOISÉS E SALOMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1272/021126; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 2/021126.

Certifico que, entre António Miguel Agostinho, casado com Maria
Justina Agostinho, na comunhão geral; e a referida Maria Justina
Agostinho, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Profetas Moisés e
Salomão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Cidade Real,
lote 12, rés-do-chão/C, na cidade, freguesia e concelho de Vila Real
de Santo António.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de
edifícios.

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 cinquenta 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 sócio ou não sócios, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Miguel
Agostinho.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2000379052

CONSTRUÇÕES PROFETA JEREMIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1271/021126; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 1/021126.
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Certifico que, Johann Muhlegg Eiband, divorciado, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Profeta Jeremias,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Cidade Real,
lote 12, rés-do-chão/C, na cidade, freguesia e concelho de Vila Real
de Santo António.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2000379044

MARIA DA ENCARNAÇÃO BRANQUINHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1274/021127; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 5/021127.

Certifico que, Maria da Encarnação Gomes Branquinho, casada com
Pedro do Carmo Branquinho, na comunhão geral, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria da Encarnação Branquinho,
Unipessoal, L.da

2 �A sociedade tem a sua sede na Rua do Ministro Duarte Pacheco,
16, rés-do-chão, em Vila Real de Santo António, freguesia de Vila
Real de Santo António, concelho de Vila Real de Santo António.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de mini-mercado.
Comércio e representação combustíveis de uso doméstico,
nomeadamente gás.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme
decidir.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo 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.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2000379109

COLUNAS DO PÓRTICO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 890/970214; identificação de pessoa colectiva
n.º 503817120; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 6/021125.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 6/
20021125.

Cessação das funções de gerente de Jacinto Nicolau Correia Ribeiro,
por renúncia, em 18 de Novembro de 2002.

28 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2000379060

GUARDA
SEIA

BRILOPES � COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 489/950926;
identificação de pessoa colectiva n.º 503488801.

Certifico que em 2 de Julho de 2002, foram depositados na pasta
da respectiva sociedade, os documentos referentes à prestação de contas
do exercício de 2001, relativa à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Figueiredo Aires. 2000538606

ELECTRIFICADORA ALVOSERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 415/931112;
identificação de pessoa colectiva n.º 503083119.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, em 28 de
Junho de 2002, foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano 2001.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Margarida
Maria Figueiredo Aires. 2000538045
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LEIRIA
BATALHA

RINO & RINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 154/
891221; identificação de pessoa colectiva n.º 500742731; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 13/021126.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado com
a quantia de 300 964 000$, sendo 140 561 232$, por incorporação
de reservas de reavaliação, 33 717 700$, por incorporação de reservas
livres, 26 685 068$, por incorporação de reservas legais e
100 000 000$ em dinheiro.

O artigo 3.º passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000 euros, correspondente à soma de cinco quotas, uma no valor
nominal de 1 200 000 euros, pertencente ao sócio Firmino Pinto Rino,
uma quota de 569 800 euros, pertencente à sócia Isabel Vieira Fino
Pinto Rino, uma quota de 200 000 euros, pertencente à sociedade
Firmino Rino � Mobiliário e Decoração, L.da, e duas quotas iguais de
15 100 euros, pertencentes a César Alexandre Fino Rino e Sónia
Catarina Fino Rino.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000465684

ÁGUAS DO LENA � SOCIEDADE CONCESSIONÁRIA
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

DO CONCELHO DA BATALHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 564/
961203; identificação de pessoa colectiva n.º 503778559; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 3/021122.

Certifico que a sociedade LUSÁGUA � Gestão de Águas, S. A.,
exerce o domínio total directo e a sociedade AQUAPOR �
Serviços, S. A., exerce o domínio total indirecto, sobre a sociedade
em epígrafe, por deliberação de 6 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 2000465641

LEIRIA

MANUEL PEDRO VIEIRA & FILHAS, L.DA

Sede: Marvila, Barreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4396/
940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503141038; número
e data da apresentação: D-810/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

13 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000847196

VIJOMASE � AQUECIMENTO, CANALIZAÇÕES
E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Urbanização Planalto, lote 19, 3.º, frente, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7516/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505471973; número
e data da apresentação: D-1188/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168695

LISCONCRETO � BETÃO PRONTO, S. A.
Sede: Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6027/
980624; identificação de pessoa colectiva n.º 504293109; número
e data da apresentação: D-1108/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

19 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168710

RODRIFER � MONTAGENS DE FERRO, L.DA

Sede: Souto de Cima, Caranguejeira

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1581/
820118; identificação de pessoa colectiva n.º 501245154; número
e data da apresentação: D-1101/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

18 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168714

PONTISANTOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Souto de Cima, Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3303/
900910; identificação de pessoa colectiva n.º 502409584; número
e data da apresentação: D-1102/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

18 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168717

CASA DE REPOUSO DO ESPÍRITO SANTO, L.DA

Sede: Rua de Maria Oliveira Casimiro, Carvide, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5670/
971003; identificação de pessoa colectiva n.º 503969400; número
e data da apresentação: D-1190/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168649

DIGITAL PLACE � FOTOGRAFIA ASSISTIDA
POR COMPUTADOR, L.DA

Sede: Rua dos Romeiros, lote 1, A, 2.º, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6951/
000511; identificação de pessoa colectiva n.º 504978825; número
e data da apresentação: D-1189/020628.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168658

J. J. AGOSTINHO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 53, 261,
loja 1, C, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2236/
861120; identificação de pessoa colectiva n.º 501743316; número
e data da apresentação: D-808/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

13 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000847188

PACK PLUS � EMBALAGENS, L.DA

Sede: Casa das Oliveiras, Vale Verde, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3974/
920901; identificação de pessoa colectiva n.º 502828757; número
e data da apresentação: D-807/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2001.

13 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000847277

ECOMAIS � RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, L.DA

Sede: Rua de Tomar, 67, 1.º, J, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6953/
000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504901419; número
e data da apresentação: D-806/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2001.

8 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000847170

SATELCI � EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Quintas do Sirol, Santa Eufémia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4891/
950825; identificação de pessoa colectiva n.º 503487228; número
e data da apresentação: D-805/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de
2001.

8 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000847161

LEIRICOLOR, COMÉRCIO DE TINTAS E VERNIZES, L.DA

Sede: Vivendas Gameiro, Vale Sepal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4064/
921222; identificação de pessoa colectiva n.º 502886013; número
e data da apresentação: D-813/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

8 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000847153

GUILHERMINO MORGADO E FILHOS � RAÇÕES LIZ, L.DA

Sede: Boavista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1423/
800721; identificação de pessoa colectiva n.º 501056645; número
e data da apresentação: D-2028/190902.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

14 de Outubro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000841112

CELESTE & PATROCÍNIO � DECORAÇÃO E CONFORTO, L.DA

Sede: Avenida dos Morais, lote 4, 45, Quinta do Chorão,
Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4163/
930330; identificação de pessoa colectiva n.º 502969644; número
e data da apresentação: D-811/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000847200

CONTAREL � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Sede: Urbanização A Encosta, Rua de Tomar, lote 3, 1.º,
esquerdo, loja 1, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2634/
880810; identificação de pessoa colectiva n.º 502020091; número
e data da apresentação: D-812/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000847285

MEGA REDES � CABLAGENS ESTRUTURADAS
E ELECTRICIDADE, L.DA

Sede: Zona Industrial da Barosa, fracção E, Moinho de Vento,
Carreira d�Água, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5163/
960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503662089; número
e data da apresentação: D-809/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000847218

ESTABELECIMENTOS ELECTRO-ÁGUAS REAL PIRES, L.DA

Sede: Monte Real, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2297/
870225; identificação de pessoa colectiva n.º 501787135; número
e data da apresentação: D-814/020626.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000847293

CAVEMOLDES, L.DA

Sede: Estrada Principal, Pocariça, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4915/
951006; identificação de pessoa colectiva n.º 503508470; número
e data da apresentação: D-863/020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 2000847307

CONTAVISTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua da Senhora das Dores, 125, rés-do-chão, Boavista,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial Leiria. Matrícula n.º 3251/
900713; identificação de pessoa colectiva n.º 502383615;
averbamentos n.os 1 e 2 (of.) à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10;
números e data da apresentação: 37, 39 e 40/20021107.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, cessaram
funções de gerente, Adelino das Neves Morgado e António da
Conceição Henriques Lagoa, por terem renunciado em 29 de Agosto
de 2002, e foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato, os quais,
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Frederico da Fonseca
Sismeiro e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia
Ana Rita Guilherme dos Santos.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado
em assembleia geral, mantendo as funções de gerente, o sócio Frederico
da Fonseca Sismeiro, sendo suficiente, para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos, a assinatura de um gerente.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2001269803

CONSTRUTORA DA CARANGUEJEIRA
CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Monte, 75, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial Leiria. Matrícula n.º 5408/
970210; identificação de pessoa colectiva n.º 503817929;
averbamento n.º 1 (of.) à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números
e data da apresentação: 17 e 18/20020618.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, António José Pereira Parente, por ter renunciado em 11 de
Abril de 2002, e foram alterados o artigo 3.º, e n.º 1 do artigo 5.º do
contrato, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: duas do valor

nominal de 60 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Armando Inácio das Neves e Paulino do Rosário Pereira Calças, e uma
do valor nominal de 30 000 euros, pertencente ao sócio Francisco
Pereira Dias.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado
em assembleia geral, mantendo as funções de gerente todos os sócios,
sendo necessária as assinaturas conjuntas de dois gerentes para obrigar
validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

30 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000847773

BAR CAMÕES, L.DA

Sede: Largo de Camões, Loja 1, Leiria

Conservatória do Registo Comercial Leiria. Matrícula n.º 3119/
900315; identificação de pessoa colectiva n.º 502307471;
averbamento n.º 2 (of.) à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números
e data da apresentação: 32 e 33/20020618.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, Jacinta Gaspar Ferreira da Silva, por ter renunciado em
21 de Maio de 2002, e foram alterados o artigo 3.º, e n.os 1 e 2 do
artigo 4.º do contrato, os quais, passam a ter a seguinte redacção:

3.º

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

4.º

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

2 � A sociedade obriga-se validamente com intervenção de um
gerente.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

30 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000847757

HOMERO � SOCIEDADE DE BOUTIQUES, L.DA

Sede: Estrada dos Pinheiros, Urbanização Valverde, lote 47,
255, 1.º, direito, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial Leiria. Matrícula n.º 5144/
960521; identificação de pessoa colectiva n.º 503652610;
averbamento n.º 1 (of.) à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 63/20021031.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, Homero Helénio Leal Quinta, por ter falecido em 9 de
Agosto de 1996.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000168872

JAIME MARQUES & FERREIRA, L.DA

Sede: Carrasqueira, Santa Eufémia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial Leiria. Matrícula n.º 7137/
001009; identificação de pessoa colectiva n.º 505116219;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
da apresentação: 28 e 29/20020221.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, alterou o
contrato quanto ao artigo 2.º, cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade passa a ter a sua sede na Rua Central, lugar de Galego,
freguesia de Boavista, concelho de Leiria.

Certifico ainda que foi designado gerente, Fernando Manuel da Silva,
por deliberação de 8 de Fevereiro de 2002. Nesta mesma data, cessou
funções de gerente, Jaime Rodrigues Marques, por ter renunciado.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

14 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000168873

RESTAURANTE-BAR ADEGA DO PISÃO, L.DA

Sede: Quinta do Pisão, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial Leiria. Matrícula n.º 5322/
961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503765198; inscrição
n.º 4; números e data da apresentação: 29/20020206.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, a mesma
aumentou o capital e alterou o contrato quanto ao artigo 3.º, cujo
teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de
3000 euros, do sócio António de Sousa Bárbara Júnior, e outra no
valor nominal de 2000 euros, do sócio António Sérgio Fialho de Sousa.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

10 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000168876

SECARTIS � LAVANDARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Pinhal do Outeiro, 730, Balres, Milagres, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8103/
20020122; identificação de pessoa colectiva n.º P505968282;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/20020122.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe,
por Maria de Fátima da Mota Ferreira, casada com Rui Silva Ramos,
na comunhão de adquiridos, residente na Rua do Pinhal do Outeiro,
730, Balres, Milagres, Leiria, cujo contrato segue :

Pacto social

1.º

A sociedade adopta a denominação de SECARTIS � Lavandaria
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua do Pinhal do Outeiro, 730,
Balres, freguesia de Milagres, concelho de Leiria, e tem como única
sócia, Maria de Fátima da Mota Ferreira, casada segundo o regime de
comunhão de bens adquiridos, número de identificação fiscal
179391119 e bilhete de identidade n.º 10217577.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo concelho,
ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no país ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a limpeza a seco, lavagem e tinturaria
de têxteis e peles.

§ 1.º Poderá a sociedade adquirir quotas em sociedades de
responsabilidade limitada, com objecto diferente, desde que não fique
na situação de única sócia dessa sociedade.

§ 2.º Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios
jurídicos que sirvam a persecução do objecto social.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma quota de igual valor pertencente à
sócia.

4.º

A gerência será exercida pela sócia, e ainda pelos gerentes
eventualmente a nomear pela mesma.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes, a sócia Maria de Fátima
da Mota Ferreira e, sem remuneração, Rui Silva Ramos.

§ 2.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada, é
necessária a assinatura de um gerente.

5.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição e
publicações, registo de compra de automóveis e de bens imóveis, e
aquisição de equipamento e despesas de manutenção do giro comercial,
até ao registo definitivo, efectuadas pela gerente.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Marques Carriça Marques. 1000168878

CLÍNICA DO LIS, L.DA

Sede: Quinta da Alçada, lote 36, rés-do-chão,
Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8101/
20020122; identificação de pessoa colectiva n.º P505888564;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20020122.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue.

1.º João António Cândido da Silva, solteiro, maior, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente
na Rua de Nossa Senhora do Rosário, 2, C, no lugar de Burinhosa,
freguesia de Pataias, concelho de Alcobaça, número de identificação
fiscal 224999320.

2.º Maria da Piedade da Silva Pereira Dinis, casada com Júlio Pereira
Dias, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Pelariga, concelho de Pombal, onde reside na Rua da Mina, sem
número, no lugar de Água-Travessa, número de identificação fiscal
175820063.

1.º

A sociedade adopta a denominação Clínica do Lis, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Alçada, lote 36, rés-
-do-chão, no lugar de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes,
concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outra forma
de representação social, em qualquer parte do território nacional ou
no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na prestação de serviços médicos e
enfermagem.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, equivalente a 1 200 410$, dividido em duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros, cada, uma de cada sócio.

5.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante
global correspondente ao décuplo do capital social, desde que deliberado
por unanimidade dos sócios que representem a totalidade do capital
social.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, dispensada de caução,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado, será confiada a
sócios ou não sócios, designados em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio, João António Cândido
da Silva.

3 � A sociedade obriga-se validamente com a intervenção de um
gerente.

7.º

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

8.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos, carece do consentimento da sociedade que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

9.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quanto a quota for objecto de penhora, arresto ou dada em

penhor, sem o consentimento prévio da sociedade;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o acto 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 prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Em caso de amortização, o preço da quota será o que resultar

do último balanço aprovado ou do balanço aprovado, a que se proceda
para o efeito, devendo a amortização ser paga conforme deliberação
a tomar em cada caso.

3 � 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.

10.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 Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Marques Carriça Marques. 1000168880

JFCD � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Sede: Quinta do Amparo, lote 3, 1.º, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8100/
20020122; identificação de pessoa colectiva n.º P505813513;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/20020122.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue por fotocópia.

Jorge Fernandes Castro Dias e mulher, Helena Maria da Costa
Marques Castro Dias, casados na comunhão de adquiridos, residentes
na Quinta do Amparo, lote 3, 1.º, esquerdo, Leiria.

1.º

A sociedade adopta a denominação JFCD � Comércio e Reparação
de Equipamentos Hoteleiros, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Amparo, lote 3, 1.º,
esquerdo, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá criar sucursais, agências ou outras formas
legais de representação, mediante as condições que forem fixadas em
assembleia geral.

3.º

O objecto social consiste na actividade de comércio e reparação de
equipamentos hoteleiros e afins, compra e venda de máquinas
industriais.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e representa-se por duas quotas, de 12 500 euros,
pertencentes a cada um dos sócios, Jorge Fernandes Castro Dias e
Helena Maria da Costa Marques Castro Dias.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas e ainda comparticipar na criação de
novas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades,
coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma, nos termos
em que for deliberado em assembleia geral.

6.º

Por deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital, até ao montante global de 50 000 euros, e
fazer à caixa social suprimentos mediante as condições que por esta
forem fixadas.

7.º

É livre a cessão, total ou parcial de quotas entre sócios. Porém, a
cessão a estranhos depende do prévio consentimento da sociedade em
primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à ordem
de quem de direito, do valor da quota, apurado segundo balanço a
efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais à correspondente redução
do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda, a
criação de uma ou mais quotas para alienação a terceiros.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, e a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, será
exercida por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios, Jorge Fernandes
Castro Dias e Helena Maria da Costa Marques Castro Dias.

3 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um dos gerentes.
4 � Nenhum gerente poderá obrigar a sociedade em fianças,

abonações, letras de favor ou em quaisquer outros actos e documentos
estranhos aos negócios sociais.

10.º

Deduzidos os valores que por lei sejam aplicadas na reserva legal,
os resultados líquidos apurados anualmente, terão a aplicação decidida
em assembleia geral.

11.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo registo
e publicações, e efectuar pagamentos de quaisquer despesas inerentes
aos negócios das empresa, nomeadamente despesas, aquisição de
equipamentos e mercadorias, a gerência fica autorizada a proceder ao
levantamento da conta aberta em nome da sociedade, das importâncias
em dinheiro que para o efeito forem necessárias.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Marques Carriça Marques. 1000168882
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EMBALUSA � EMBALAGENS, L.DA

Sede: Rua Principal, Chã da Laranjeira, Souto da Carpalhosa,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8092/
20020121; identificação de pessoa colectiva n.º P505666243;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20020121.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue por fotocópia.

José Manuel Rodrigues Caetano e mulher, Glória Pereira Sebastião,
casados segundo o regime de comunhão geral de bens, ambos naturais
da freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria, onde residem,
em Chã da Laranjeira, na Rua do Arneiro, 240, números de
identificação fiscal 169886573 e 184167213.

1.º

A sociedade adopta a denominação EMBALUSA � Embala-
gens, L.da e tem a sede na Rua Principal, Chã da Laranjeira, freguesia
de Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria.

2.º

A sociedade tem por objecto:
1 � Fabricação e comercialização de embalagens.
2 � Fabricação e comercialização de equipamentos para aplicação

de embalagens.
3.º

A sociedade poderá adquirir participações no capital social de outras
sociedades, mesmo se de responsabilidade ilimitada, ou com objecto
diferente do que ela esteja exercendo, e ainda que reguladas por leis
especiais, podendo participar em consórcios ou agrupamentos
complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representando-se pelas seguintas quotas:

a) Uma quota de 2500 euros, do sócio José Manuel Rodrigues
Caetano; e

b) Uma quota de 2500 euros, da sócia Glória Pereira Sebastião.

5.º

1 � Os sócios poderão fazer à caixa social os suprimentos de que
ela carecer nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, na proporção das suas quotas, até ao décuplo do capital social.

6.º

1 � A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, será
exercida por um ou mais gerentes, conforme deliberado em assembleia
geral.

2 � São, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para que a sociedade fique validamente obrigada nos seus actos

e contratos, basta a assinatura isolada de um gerente.

7.º

1 � É livre a cessão de quotas total ou parcial, entre sócios.
2 � A cessão, total ou parcial de quotas a estranhos, fica

dependente do consentimento da sociedade que nela terá direito de
preferência com eficácia real, preferindo depois os outros sócios.

8.º

A sociedade poderá amortizar quotas nas seguintes circunstâncias:
a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Quando a quota for cedida a estranhos, sem que a sociedade e

aos sócios seja concedido o direito de preferência;
c) Quando a quota for objecto de penhora, arrolamento, arresto

ou, de qualquer modo, deixe de estar na livre disponibilidade do seu
titular;

d) Por morte, interdição ou inabilitação de sócio pessoa singular;
por extinção de sócio pessoa colectiva;

e) Quando a quota for sujeita a partilha, e a mesma ou seu usufruto
deixe de pertencer ao seu titular;

f) Quando o titular da quota, por si ou interposta pessoa, exerça
actividade concorrente com a sociedade.

§ único. A quota amortizada poderá figurar no balanço, podendo
os sócios deliberar que em vez daquela, seja criadas uma ou mais quotas
destinadas a serem alienadas a um ou alguns sócios, ou a terceiros.

9.º

Ocorrendo qualquer das situações previstas na cláusula anterior, o
valor da amortização será o seguinte:

a) Nos casos referidos nas alíneas a) e f), o respectivo valor nominal
ou que resultar do último balanço aprovado à data da deliberação social,
conforme o que for inferior;

b) No caso previsto na sua alínea c), será o que resultar do balanço
aprovado com referência ao momento da deliberação social;

c) Nos casos das suas alíneas d) e e), o que resultar do último balanço
aprovado à data da deliberação.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Adelina Maria Marques Carriça Marques.
1000168884

MAABCOR � PINTURA E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Patrícios, Mata da Bidoeira, Bidoeira de Cima,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8143/
20020131; identificação de pessoa colectiva n.º P505946599;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20020131.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue por fotocópia.

1.º Manuel Duarte Patrício, casado com Maria de Lurdes Mendes
Mota, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Milagres, concelho de Leiria, residente na Rua dos Patrícios, 42,
Mata da Bidoeira, freguesia de Bidoeira de Cima, concelho de Leiria,
número de identificação fiscal 114215685.

2.º Augusto Duarte Patrício, casado com Glória Moreira Santos
Patrício, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Milagres, concelho de Leiria, residente na Rua Principal, Mata da
Bidoeira, freguesia de Bidoeira de Cima, referida, número de
identificação fiscal 177155423.

3.º Abílio Jorge Dionísio dos Santos, casado com Lucinda da
Conceição Patrício, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Milagres, referida, residente na Rua da Portelinha, 120,
na dita freguesia e lugar de Bidoeira de Cima, número de identificação
fiscal 185259987.

4.º Bruno Manuel Mendes Patrício, solteiro, maior, natural da
freguesia e concelho de Leiria, residente na referida Rua dos Patrícios,
42, número de identificação fiscal 224488236.

Os outorgantes declararam:
Que constituem, entre si, uma sociedade comercial por quotas que

se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação MAABCOR � Pintura e
Decoração, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Patrícios, no lugar de
Mata da Bidoeira, freguesia de Bidoeira de Cima, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais, ou outra forma
de representação social, em qualquer parte do território nacional ou
no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na seguinte actividade: serviços de pintura,
construção civil e decoração.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em quatro quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, dispensada de caução,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado, será confiada aos
gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral.
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2 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e

contratos, com a intervenção do gerente Manuel Duarte Patrício, ou
com a intervenção conjunta de dois outros gerentes.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade que goza do
direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

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 Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Marques Carriça Marques. 1000168886

NOÉGI � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Urbanização Camarinhos, lote 30, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8142/
20020131; identificação de pessoa colectiva n.º P505898349;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20020131.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue.

Regina de Sousa Gaspar Ferreira, casada com Jorge Manuel Gaspar
Ferreira, segundo o regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia de Carnide, deste concelho, onde reside no lugar de Cabeça
Gorda, número de identificação fiscal 193100827; e

Noémia Cardoso Lopes dos Santos, casada com Carlos Alberto
Augusto Santos segundo o regime de comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Espite, concelho de Ourém, residente na Urbanização
dos Camarinhos, lote 30, Meia Légua, freguesia de Parceiros, concelho
de Leiria, número de identificação fiscal 188036296.

1.º

A sociedade adopta a denominação NOÉGI � Comércio de
Vestuário, L.da e tem a sua sede na Urbanização Camarinhos, lote 30,
freguesia de Parceiros, concelho de Leiria.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação, no país ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e representação de
vestuário.

§ único. Poderá a sociedade adquirir participações noutras sociedades,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

3.º

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

4.º

A gerência será exercida por todos os sócios e ainda pelos gerentes
eventualmente a nomear em assembleia geral, mesmo estranhos à
sociedade, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

5.º

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

6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando foi incluída

em massa falida, ou quando fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

7.º

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

8.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição,
publicações e registo de compra de automóveis e de bens imóveis, e
aquisição de equipamento e despesas de manutenção do giro comercial,
bem como a celebração de contratos de empreitada, até ao registo
definitivo, efectuadas pelos gerentes.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Marques Carriça Marques. 1000168889

MINIMERCADO VIRGÍNIA, L.DA

Sede: Rua da Capela, Grou, Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8137/
20020130; identificação de pessoa colectiva n.º P505567792;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 62/20020130.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue.

1.º Virgínia Dinis Bregieira Figueiredo, natural da freguesia de
Coimbrão, concelho de Leiria, residente no lugar de Grou, freguesia
de Monte Redondo, concelho de Leiria, casada sob o regime da
comunhão de adquiridos, com José Manuel da Silva Figueiredo.

2.º Sónia Maria Dias dos Santos Figueiredo, casada sob o regime da
comunhão geral, com Eduardo José Bregieira Figueiredo, natural da
freguesia e concelho de Leiria, residente no mesmo lugar de Grou.

1.º

A sociedade adopta a denominação Minimercado Virgínia, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Capela, no lugar de Grou,
freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria.

§ 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, delegações,
sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação da
sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste no comércio a retalho e outros géneros
alimentícios; comércio a retalho de vestuário e acessórios.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e representa-se por duas quotas, sendo uma quota de
3750 euros da sócia Virgínia Dinis Bregieira Figueiredo, e uma quota
de 1250 euros da sócia Sónia Maria Dias dos Santos Figueiredo.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras sociedades reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas e ainda comparticipar na criação de
novas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades,
coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante glogal de 80 000 euros.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em

primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.
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8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à ordem
de quem de direito, do valor da quota apurado segundo balanço a
efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redução
do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda, a
criação de uma ou mais quotas para alienação, a terceiros.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem
remuneração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence à
sócia Virgínia Dinis Bregieira Figueiredo, desde já nomeada gerente.

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

Está conforme o original.

15 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Marques Carriça Marques. 1000168893

PASTELARIA NANDOC, L.DA

Sede: Rua da Eiras, 38, lote D, rés-do-chão, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8130/
20020129; identificação de pessoa colectiva n.º P505779412;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/20020129.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue.

1.º Rafael Duarte Monteiro Lopes, solteiro, maior, natural da
freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, onde reside na Rua das Eiras,
rés-do-chão, lote D.

2.º Maria Irene Fernandes Monteiro Lopes, natural da mesma
freguesia de Marrazes, onde reside na referida Rua das Eiras, rés-do-
-chão, 38, lote D.

3.º Fernando António Ferreira Lopes, natural da mesma freguesia
de Marrazes, onde reside com a segunda outorgante, sua mulher e
casados sob o regime de comunhão de adquiridos.

Que celebram um contrato de sociedade comercial sob o tipo de
sociedade por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação Pastelaria NANDOC, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua das Eiras, rés-do-chão, 38, lote D,
lugar e freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

§ 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, delegações,
sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação da
sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste em café, pastelaria e refeições rápidas.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representa-se por três quotas, sendo uma quota de
2500 euros do sócio Fernando António Ferreira Lopes e duas quotas
iguais de 1250 euros, uma de cada um dos sócios Maria Irene Fernandes
Monteiro Lopes e Rafael Duarte Monteiro Lopes.

5.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante glogal de 60 000 euros.

6.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos
complementares de empresas, e ainda comparticipar na criação de
novas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades,
coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em

primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à ordem
de quem de direito, do valor da quota apurado segundo balanço a
efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redução
do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda, a
criação de uma ou mais quotas para alienação, a terceiros.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem
remuneração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos
sócios, Fernando António Ferreira Lopes e Maria Irene Fernandes
Monteiro Lopes, desde já nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Marques Carriça Marques. 1000168900

G. C. L. � GESTÃO DE CONDOMÍNIOS LIZ, L.DA

Sede: Estrada dos Marinheiros, lote 17, cave,
Quinta da Matinha, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8128/
20020129; identificação de pessoa colectiva n.º P 505246490;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20020129.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas, em epígrafe,
cujo contrato segue:

Vítor Manuel do Rosário Vieira da Silva, divorciado, natural de Sé
Nova, Coimbra, residente na Quinta da Matinha, lote 73, 4.º, C,
Marrazes, Leiria, número de identificação fiscal 179169688.

Ernesto Manuel Rodrigues de Medeiros Arrenegado, solteiro, maior,
natural de Leiria, residente na Rua do Professor Narciso Costa, lote 19,
B, n.º 3, 1.º, direito, em Leiria, número de identificação fiscal
209175109.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma G. C. L. � Gestão de Condomínios
Liz, L.da e tem a sua sede na Quinta da Matinha, Estrada dos
Marinheiros, lote 17, cave, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria,
e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a administração e gestão de
condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde às seguintes quotas:

a) Uma quota de 3500 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel
do Rosário Vieira da Silva;

b) Uma quota de 1500 euros, pertencente ao sócio Ernesto Manuel
Rodrigues de Medeiros Arrenegado.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade serão exercidas
por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Desde já, ficam nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Da gerência poderão fazer parte pessoas estranhas à sociedade.

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a estranhos, os restantes sócios em primeiro
lugar, e a sociedade em segundo, terão direito de preferência.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 14 � 17 de Janeiro de 2003 1220-(57)

ARTIGO 7.º

A sociedade obriga-se a assumir as despesas de constituição,
publicações e registos; da compra de automóveis, aquisição de
equipamento, e despesas de manutenção do giro comercial, até ao
registo definitivo, efectuado pelos gerentes.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidos aos sócios prestações suplementares de capital
social, nos termos e condições a aprovar por maioria, em assembleia
geral.

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão prestar à sociedade os suprimentos que esta
carecer.

ARTIGO 10.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
valor do capital social, depositado à ordem da sociedade, a fim de
adquirir quaisquer bens necessários ao desenvolvimento da actividade
social.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Marques Carriça Marques. 1000168904

SIF � EMPRESA ADMINISTRATIVA DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Largo do Padre António Faria, 16, 1.º, esquerdo, Pousos,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8127/
20020129; identificação de pessoa colectiva n.º P 505920476;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020129.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue:

1.º Carlos Manuel Pereira Bernardo e mulher, Maria Idalina Ferreira
Francisco, casados segundo o regime da comunhão de adquiridos, ele
natural da freguesia e concelho de Marinha Grande, ela da freguesia
de Caranguejeira, concelho de Leiria, residentes na Rua do Sírio da
Nazaré, freguesia de Parceiros, concelho de Leiria, números de
identificação fiscal 119159848 e 118926489.

2.º Célia Maria Pereira Soares, casada com Paulo Manuel Ferreira,
segundo o regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia e
concelho de Leiria, residente na Rua da Gansa, Sobral, freguesia de
Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria, número de identificação
fiscal 206044810.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SIF � Empresa Administrativa de
Contabilidade e Serviços, L.da, com sede no Largo do Padre António Faria,
16, 1.º, esquerdo, no lugar e freguesia de Pousos, concelho de Leiria.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para quaisquer dos concelhos limítrofes, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto actividades de contabilidade,
auditoria, consultoria fiscal e serviços afins.

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 5000 euros, representado pelas seguintes quotas: duas
iguais, do valor nominal de 2000 euros, cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Maria Idalina Ferreira Francisco e Célia Maria Pereira
Soares, e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio
Carlos Manuel Pereira Bernardo.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao décuplo
do capital social e qualquer sócio poderá fazer à sociedade os
suprimentos que ela careça, nas condições a fixar em assembleia geral.

4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, sem caução e com
ou sem remuneração, conforme for deliberado, pertence aos gerentes
quer vierem a ser designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Maria Idalina
Ferreira Francisco e Célia Maria Pereira Soares.

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

5.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza do direito de preferência, o qual, de seguida se defere aos sócios
não cedentes, quando permitido por lei.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota deverá comunicar a
sua intenção à sociedade e aos sócios, nos termos da lei e por carta
registada, com aviso de recepção, dependendo o consentimento da
sociedade de deliberação tomada em assembleia geral, convocada para
o efeito.

Está conforme o original.

1 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Marques Carriça Marques. 1000168906

TAXAUTO � AUTO TÁXIS, L.DA

Sede: Rua das Flores, 4, Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8111/
20020124; identificação de pessoa colectiva n.º P 505911647;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20020124.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato segue:

1.º Luís da Venda Sobreira, casado segundo o regime da comunhão
geral de bens com Maria de Jesus Alves Gaspar, natural da freguesia
de Souto da Carpalhosa, concelho de Leiria, na Rua das Flores, 4,
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, número
de identificação fiscal 114451818.

2.º António Marquez Filipe, casado segundo o regime da comunhão
geral de bens com Maria José Dinis Pereira Alvo de Marques Filipe,
natural da freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça, onde reside,
em Algarão, número de identificação fiscal 104703156.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TAXAUTO � Auto Táxis, L.da,
com sede na Rua das Flores, 4, em Gândara dos Olivais, freguesia de
Marrazes, concelho de Leiria.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para quaisquer dos concelhos limítrofes, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por duas quotas iguais, de 2500 euros,
cada, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, nos termos
e condições que forem deliberadas em assembleia geral, até ao
montante do capital social.

5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, sem caução e com
ou sem remuneração, conforme for deliberado, pertence aos sócios
ou a não sócios, nomeados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeado gerente o sócio, Luís da Venda
Sobreira.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, basta a intervenção de um gerente.

6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza do direito de preferência, o qual, de seguida se defere aos sócios
não cedentes, quando permitido por lei.
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2 � O preço ou valor da cessão, na falta de acordo, será o que
resultar de um balanço especial realizado para o efeito.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Adelina Maria
Marques Carriça Marques. 1000168907

CONTAVISTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Sede: Rua da Senhora das Dores, 125, rés-do-chão, Boavista,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3251/
900713; identificação de pessoa colectiva n.º 502383615; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 3/20020314.

Certifico que foi reforçado o capital da sociedade em epígrafe e,
em consequência, alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores contabilísticos, é de 5000 euros, e corresponde à soma de três
quotas, uma de valor nominal de 1666,66 euros, pertencente ao sócio,
Adelino das Neves Morgado, e as outras duas de igual valor nominal
de 1666,67 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, António
da Conceição Henriques Lagoa e Frederico da Fonseca Sismeiro.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000168735

TRANSPORTES ADELINO GASPAR, L.DA

Sede: Rua Principal, 975, Carpalhosa, Souto da Carpalhosa,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7328/
010226; identificação de pessoa colectiva n.º 505273845; número
e data da apresentação: D-1208/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

22 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168215

COPIOLA � CENTRO DE CÓPIA E PROMOÇÃO
DE IMAGEM, L.DA

Sede: Rua de Francisco Pereira da Silva, lote 1, fracção A,
rés-do-chão, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4692/
950202; identificação de pessoa colectiva n.º 503355259; número
e data da apresentação: D-1191/020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168217

FAUSTINO, LUZ & FILHOS, L.DA

Sede: Vale Gracioso, Azóia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4388/
940120; identificação de pessoa colectiva n.º 503141054;

averbamentos n.os 1 e 2 (of.) à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 12;
números e data da apresentação: 3, 4 e 8/20020405.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, cessaram
funções de gerente, Jaime Ferreira Faustino e Maria da Luz Filipe
Pequeno, por terem renunciado em 12 de Março de 2002, e foi
designado gerente, Nelson Alexandre Vieira Ferreira, por deliberação
de 12 de Março de 2002.

Conferida, está conforme.

30 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000168738

AUTO CHARNECA � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Sede: Charneca do Bailadouro, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2656/
880907; identificação de pessoa colectiva n.º 502031182; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/20020117.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, a mesma
aumentou o capital e alterou o contrato, quanto ao artigo 3.º, n.os 1 e
2, cujo teor passa a ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro é 5000 euros, e representa-
se por duas quotas, da seguinte forma: 2500 euros do sócio Rui de Jesus
Ferreirinho, e 2500 euros do sócio José Gil Carreira Pedro.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

30 de Julho de 2002. � A Ajudante, Alzira Marques de Oliveira.
1000168741

CHARQUEIJO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua da Aldeia, 5, Parracheira, Arrabal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8312/
029415; identificação de pessoa colectiva n.º 506103277; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 37/20020415.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
segue:

1.º António Lopes Bernardino e mulher, Albertina Maria Ferreira
dos Santos Bernardino, casados segundo o regime de comunhão de
adquiridos, naturais da freguesia de Arrabal, concelho de Leiria, onde
residem na Rua da Aldeia, 5, Parracheira, números de identificação
fiscal 115321269 e 121241580.

2.º Miguel dos Santos Bernardino, solteiro, maior, natural da dita
freguesia de Arrabal, onde reside, na Rua da Aldeia, 5, Parracheira,
número de identificação fiscal 218708769.

3.º Sara Marina Santos Bernardino, solteira, maior, natural da dita
freguesia de Arrabal, onde reside, na Rua da Aldeia, 5, Parracheira,
número de identificação fiscal 226742601.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CHARQUEIJO � Comércio de
Produtos Alimentares, L.da, com sede na Rua da Aldeia, 5, no lugar de
Parracheira, freguesia de Arrabal, concelho de Leiria.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para quaisquer dos concelhos limítrofes, podendo ainda
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto o comércio de produtos alimentares.

3.º

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

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 12 500 euros, correspondente às seguintes quotas, duas
do valor nominal de 5000 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, António Lopes Bernardino e Albertina Maria Ferreira dos
Santos e duas do valor nominal de 1250 euros, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios, Miguel dos Santos Bernardino e Sara Marina
Santos Bernardino.

2 �Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, até
ao montante máximo global de 50 000 euros, ficando todos os sócios
a elas obrigados na proporção das respectivas quotas.

5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, pertence aos sócios ou a não
sócios, nomeados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, António Lopes
Bernardino e Albertino Maria Ferreira dos Santos.

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

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 1000168745

CONSTRUÇÕES � MÁRIO LISBOA, L.DA

Sede: Rua da Cova da Moura, 240, Carriço, Bidoeira de Cima,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8594/
021024; identificação de pessoa colectiva n.º 505731762; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 22/20021024.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
segue:

Mário Lisboa, número de identificação fiscal 182156729 e mulher,
Lurdes Maria Sousa da Silva Lisboa, número de identificação fiscal
194191230, casados sob o regime de adquiridos, naturais ele da freguesia
de Milagres e ela da freguesia de Monte Redondo, ambas do concelho
de Leiria, residentes na Rua da Cova da Moura, 240, lugar de Carriço,
freguesia de Bidoeira de Cima, concelho de Leiria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções � Mário Lisboa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cova da Moura, 240,
lugar de Carriço, freguesia de Bidoeira de Cima, concelho de Leiria.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil; compra, venda e
permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim; e
comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Mário Lisboa e Lurdes Maria Sousa da Silva Lisboa.

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
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio, Mário
Lisboa.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 100 vezes o capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição fixadas
em assembleia geral que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000842640

FOTOGRAFIA ANTUNES, L.DA

Sede: Rua de Tomar, 37, Quinta da Sardinha,
Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8572/
021008; identificação de pessoa colectiva n.º 506104621; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 46/20021008.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
segue:

Luciano Manuel Teixeira Antunes e mulher, Olinda do Carmo
Primitivo Teixeira Antunes, casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, ambos naturais da freguesia de Santa Catarina da Serra,
concelho de Leiria, onde residem no lugar de Quinta da Sardinha, na
Rua de Tomar, 37, números de identificação fiscal, respectivamente,
114127123 e 114127131.

1.º

A sociedade adopta a firma Fotografia Antunes, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Tomar, 37, no lugar da
Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outra forma
de representação social, em qualquer parte do território nacional ou
estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste em actividades fotográficas, comércio de
equipamentos fotográficos e representações de artigos e equipamentos
afins.

4.º

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

5.º

1 � Por deliberação em assembleia geral, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante máximo global
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correspondente ao décuplo do capital social, ficando todos os sócios
a elas obrigados na proporção das respectivas quotas.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, será confiada a sócios ou não
sócios, designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e

contratos, com a intervenção de um gerente.
4 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos

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

7.º

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

8.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

9.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada, ou sujeita a outra providência judicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à ordem
de quem de direito, do valor nominal da quota, ou de outro menor que
seja apurado no último balanço aprovado.

Está conforme o original.

30 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000849164

CONSTRUÇÕES JJR & FILHOS II � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua da Capela, 4, Quinta da Sardinha,
Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8552/
020923; identificação de pessoa colectiva n.º 506280497; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 25/20020923.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
segue:

1.º José Carlos dos Santos Rodrigues, casado com Lucília Maria
Vieira da Silva, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia e concelho de Leiria, residente no Edifício Fórum Parque 2,
em Cova da Iria, freguesia de Fátima, concelho de Ourém, número de
identificação fiscal 188377505.

2.º Maria da Luz dos Santos Rodrigues, casada com José Manuel
Antunes Alves de Freitas, sob o regime de comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria,
residente no lugar da Charneca do Bailadouro, lote 74, freguesia de
Pousos, concelho de Leiria, número de identificação fiscal 194510336.

3.º Fernanda Maria dos Santos Rodrigues Mendes, casada com Joaquim
António Teixeira Mendes, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural
da dita freguesia de Santa Catarina da Serra, residente na vivenda São
Martinho, Vilar dos Prazeres, freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias,
concelho de Ourém, número de identificação fiscal 194510328.

4.º Domingos dos Santos Rodrigues, casado com Elisabete Marcelino
dos Santos, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da
freguesia e concelho de Leiria, residente na Rua de Bento Cunha, em
Quinta da Sardinha, dita freguesia de Santa Catarina da Serra.

5.º Construções J. J. R. & Filhos, S. A., com sede na Rua da Capela,
4, no lugar de Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra,
concelho de Leiria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções JJR & Filhos II �
Empreendimentos Imobiliários, L.da, com sede na Rua da Capela, 4,

Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de
Leiria.

2 � A sociedade poderá, mediante deliberação da gerência deslocar
a sede social, dentro do mesmo concelho ou para quaisquer dos
concelhos limítrofes, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências,
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a construção civil e urbanizações;
empreendimentos e investimentos imobiliários, nomeadamente locação
e sublocação, arrendamento, administração e gestão de imóveis;
compra e revenda de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
150 000 euros, representado por cinco quotas, sendo: uma de
90 000 euros, pertencente ao sócio Construções JJR & Filhos, S. A.,
e quatro de 15 000 euros, cada, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios, Maria da Luz dos Santos Rodrigues, Fernanda Maria
dos Santos Rodrigues Mendes, José Carlos dos Santos Rodrigues e
Domingos dos Santos Rodrigues.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade dentro dos
limites e nas condições de juro e reembolso determinado em assembleia
geral.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade, sem caução e com
ou sem remuneração, conforme for deliberado, pertence aos gerentes
que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, são desde já
nomeados sócios gerentes: Maria da Luz dos Santos Rodrigues,
Fernanda Maria dos Santos Rodrigues Mendes, José Carlos dos Santos
Rodrigues e Domingos dos Santos Rodrigues.

3 � A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes;
b) Para actos de mero expediente basta a intervenção de um gerente;
c) Com a assinatura de um procurador no âmbito dos poderes que

lhe são conferidos no respectivo mandato.
4 � Os gerentes não podem obrigar a sociedade em actos estranhos

à actividade social, nomeadamente em letras de favor, fianças e
abonações.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade que
goza do direito de preferência, o qual de seguida se defere aos sócios
não cedentes, quando permitido por lei.

2 � Na falta de acordo quanto ao preço, este será o que resultar
do último balanço aprovado, actualizado com o factor de correcção,
obrigatoriamente aprovado por maioria na assembleia geral anual, para
aprovação de contas.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios com antecedência mínima de 15 dias, salvo se a
lei exigir outra formalidade.

ARTIGO 8.º

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

a) Se não quiserem continuar na sociedade e assim o declararem à
gerência mediante carta registada com aviso de recepção;

b) Se as quotas forem objecto de qualquer forma de apreensão
judicial, fiscal, ou administrativa com a falta de solvência do seu titular;

c) Nos demais casos previstos na lei.
2 � A decisão sobre a amortização da quota será tomada nos

seguintes prazos:
2.1 � No caso da alínea a) do número anterior, 30 dias a contar

da data da aprovação da carta.
2.2 � Nos casos das alíneas b) e c) do número anterior, 60 dias a

contar do conhecimento do facto.
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3 � A contrapartida da amortização e o respectivo pagamento
serão:

3.1 � No caso da alínea a) do n.º 1, de acordo com o disposto nas
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 235.º do Código das Sociedades
Comerciais.

3.2 � No caso da alínea c) do n.º 1, o valor nominal da quota,
sendo o pagamento efectuado nos termos da alínea anterior.

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000845479

LÚCIA TELES � ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Sede: Rua de Vale de Lobos, Edifício Vale de Lobos, loja 24,
Guimarota, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8522/
020820; identificação de pessoa colectiva n.º 506277550; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 20/20020820.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato segue:

1.º Ana Cristina Lopes Paulino de Figueiredo, casado com Paulo José
Miguel de Melo Antunes de Figueiredo, sob o regime de comunhão de
adquiridos, natural de Moçambique, residente em Leiria, na Quinta de São
Venâncio, lote 3, 2.º, direito, número de identificação fiscal 199406277.

2.º Lúcia Maria de Almeida Teles, casada com Paulo Jorge de Freitas
dos Santos, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural de França,
residente na Quinta da Alçada, lote 18, 4.º, C, em Leiria, número de
identificação fiscal 190483261.

1.º

A sociedade adopta a firma LÚCIA TELES � Artigos de
Desporto, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vale de Lobos, Edifício
Vale de Lobos, loja 24, no lugar e freguesia de Guimarota, concelho
de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade pode a sede ser
deslocada quer no próprio concelho onde fica estabelecida, quer para
qualquer concelho limítrofe e serem criadas sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem como objecto: comércio a retalho de artigos para
desporto.

4.º

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

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em duas quotas, do valor nominal de 3750 euros,
cada, pertencente uma a cada um das sócias.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos, carece do consentimento da sociedade que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, pertence aos sócios ou a não
sócios que vierem a ser designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambas as sócias.
3 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com

a intervenção de dois gerentes.

8.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao décuplo
do capital social, ficando todos os sócios a elas obrigados na proporção
das respectivas quotas.

2 � Podem ainda os sócios efectuar suprimentos à sociedade nos
termos a fixar em assembleia geral.

9.º

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Está conforme o original.

5 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000847781

SEGUEL � EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
E ALARMES, L.DA

Sede: Quinta do Amparo, lote 1, rés-do-chão, frente, Marrazes,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8185/
020215; identificação de pessoa colectiva n.º 505922770;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
da apresentação: (of.) 57 e 58/20021105.

Certifico que cessou funções de gerente da sociedade em epígrafe,
Marco Paulo Rodrigues Duarte, por ter renunciado, em 7 de Outubro
de 2002, e foi designado gerente da mesma, Carlos José Ramos Pinto
Paredes, por deliberação de 7 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2001269730

SEGUEL OBRAS � MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES, L.DA

Sede: Quinta do Amparo, lote 1, rés-do-chão, frente, Marrazes,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8413/
020614; identificação de pessoa colectiva n.º 506181820;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2 e 6; números
e data da apresentação: 52, 55 e 56/20021105.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi reforçado
o capital para 5010 euros; cessou funções de gerente, Marco Paulo
Rodrigues Duarte, por ter renunciado em 7 de Outubro de 2002, e foi
alterado o artigo 3.º do contrato, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 5010 euros, e encontra-se
representado por seis quotas: uma de valor nominal de 1250 euros e
outra de valor nominal de 420 euros, ambas pertencentes ao sócio
Carlos José Ramos Pinto Paredes; uma de valor nominal de 1250 euros
e outra de valor nominal de 420 euros, ambas pertencentes ao sócio
Carlos Jorge Lopes da Silva; e uma de valor nominal de 1250 euros e
outra de valor nominal de 420 euros, ambas pertencentes ao sócio
Jorge Miguel Berquó de Aguiar Duarte Figueira.

O pacto actualizado ficou previsto na pasta respectiva.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2001269676
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J. & R. PINTO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Largo de Infantaria 7, 31, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7007/
20000627; identificação de pessoa colectiva n.º 504930729;
inscrição n.º 2; números e data da apresentação: 10/20021105.

Certifico que foi designado gerente da sociedade em epígrafe, João
Joaquim Danças Pinto.

Data: 23 de Setembro de 2002.

Conferida, está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2001269650

CADIPAL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Maceirinha, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3416/
910102; identificação de pessoa colectiva n.º 502470070;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data da apresen-
tação: 19 e 20/20021030.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, Narciso Filipe Cardoso, por ter renunciado em 26 de
Setembro de 2002.

Conferida, está conforme.

7 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000849962

RICHARD�S MUSIC PRODUCTION
AUDIOVISUAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Escolas, 2, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7615/
20010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505477017;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 31/20020812.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou o contrato em relação
ao artigo 1.º que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma JIYAVA RECORDS � Audiovisuais,
Unipessoal, L.da

A redacção actual do contrato encontra-se arquivado na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2000847838

C. M. F. � CONSTRUÇÕES MARQUES & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida 25 de Abril, lote 19, 2.º, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2324/
870407; identificação de pessoa colectiva n.º 501806091;
averbamento n.º 1 (of.) à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números
e data da apresentação: 25 a 30/20021031.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente, Adriano Rosa Marques, por ter falecido em 22 de Maio de
2002, e foram alterados os artigos 4.º e 8.º do contrato, os quais
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 260 000 euros, correspondente à soma de quatro quotas iguais, do
valor nominal de 65 000 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 8.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, será confiada a quem vier a
ser designado em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Paulo Manuel
Bento Marques, David Manuel Bento Marques e Filipe Bento Marques.

3 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de dois gerentes.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

5 � É expressamente vedado aos gerentes, sob pena de responderem
por perdas e danos, obrigar a sociedade em actos e contratos alheios
aos negócios sociais, nomeadamente, fianças, abonações, letras de
favor e responsabilidades semelhantes.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2001269528

SOCIEDADE COMERCIAL DE FERRAGENS HUAMBO, L.DA

Sede: Avenida dos Heróis de Angola, 66, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1037/
760505; identificação de pessoa colectiva n.º 500582149; número
e data da apresentação: D-1103/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

18 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168722

S3 � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua da Capital, 32, Porto Carro, Maceira-Liz, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3687/
911202; identificação de pessoa colectiva n.º 502657049; número
e data da apresentação: D-1104/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

18 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168725

TOQUELAR � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Capital, 32, Porto Carro, Maceira-Liz, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6857/
000315; identificação de pessoa colectiva n.º 502643447; número
e data da apresentação: D-1105/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

18 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168729

CAPELA & SANTOS � EXTRACÇÃO DE RESINAS, L.DA

Sede: Moital, Bafouca, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7536/
010531; identificação de pessoa colectiva n.º 505512696; número
e data da apresentação: D-1106/020627.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2001.

18 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168731

J. PEDROSA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida de Nossa Senhora de Fátima, 498, Aparicos,
Santa Eufémia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7969/
011121; identificação de pessoa colectiva n.º 505803054; número
e data da apresentação: D-1097/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

18 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168733

LEIRIVIDA � CUIDADOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Henriques Vareda, lote 19, 1.º, B e C,
(transversal à Avenida do Marquês de Pombal), 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5035/
960214; identificação de pessoa colectiva n.º 503584452; número
e data da apresentação: D-1089/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168736

MOURA, PEZZOLA & RAMOS � VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de São Francisco, 16, rés-do-chão, 2400 Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5325/
961121; identificação de pessoa colectiva n.º 503765856; número
e data da apresentação: D-1090/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

15 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168739

RODRIOBRAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Souto de Cima, Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3806/
920316; identificação de pessoa colectiva n.º 502724099; número
e data da apresentação: D-1100/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

18 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168742

AUTO MANUEL FARIA, L.DA

Sede: Santa Eufémia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5226/
960809; identificação de pessoa colectiva n.º 503702790; número
e data da apresentação: D-1099/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

18 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168743

TÁXI LONGRA, L.DA

Sede: Rua da Espinheira, 39, Longra, Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7449/
010502; identificação de pessoa colectiva n.º 505434857; número
e data da apresentação: D-1096/270602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2001.

19 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168747

LOJA DA PONTE DA MADALENA
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Largo da Madalena, 865, Agodim, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6744/
991228; identificação de pessoa colectiva n.º 504721135; número
e data da apresentação: D-1007/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2001.

19 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168759

TOON STORE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua de Camilo Korrodi, bloco 2, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5531/
970523; identificação de pessoa colectiva n.º 503894281; número
e data da apresentação: D-1109/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

19 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168761

PEDROSA & FILHOS, L.DA

Sede: Cavadas da Bouça, Bafouca, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1204/
780314; identificação de pessoa colectiva n.º 500754330; número
e data da apresentação: D-1110/020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

19 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168764

HILÁRIO ESTRADA, L.DA

Sede: Rua do Loural, Bajouca, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5445/
970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503840963; número
e data da apresentação: D-1111/020627.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2001.

19 de Novembro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria
Teresa Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 1000168768

FORVAS � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Pousos, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8569/
021004; identificação de pessoa colectiva n.º 506324214; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 57/20021004.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
segue por fotocópia, entre:

Fernando de Oliveira Roda, número de identificação fiscal
105524638 e mulher, Ana Paula de Oliveira Fernandes, número de
identificação fiscal 189072040, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, naturais ele da freguesia de Pousos, concelho de Leiria,
e ela da freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, naquela
primeira residentes na Rua da Silveira, 381, lugar de Touria.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FORVAS � Comércio de
Tintas, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de Pousos, freguesia
de Pousos, concelho de Leiria.

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 comercialização e aplicação de tintas
e derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de 3000 euros, pertencente ao sócio
Fernando de Oliveira Roda, e uma de 2000 euros, pertencente à sócia
Ana Paula de Oliveira Fernandes.

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
assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente, o sócio Fernando
de Oliveira Roda.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes, quando permitido 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

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

sócio;

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

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

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000847803

DAVID RODRIGUES & CARREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua das Carreiras, 12, Moital, Bjouca, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7905/
011024; identificação de pessoa colectiva n.º 505773546;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
da apresentação: 70 e 71/20020708.

Certifico que cessou funções de gerente da sociedade em epígrafe,
Custódia Maria da Silva Carreira, por ter renunciado em 12 de Junho
de 2002, e foram alterados os artigos 1.º, n.º 1, 3.º e 4.º do contrato,
o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOITALGUI � Construções, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, David Soares
Rodrigues e Carlos Manuel Pedrosa Duarte.

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
assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o sócio David Soares
Rodrigues, e sendo nomeado gerente a partir de hoje o novo sócio,
Carlos Manuel Pedrosa Duarte.

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

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000847790

PIMENTA & ANTUNES � SOC. CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Sede: Rua 25 de Abril, 172, Gândara dos Olivais, Marrazes,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5624/
970811; identificação de pessoa colectiva n.º 503297569; número
e data da apresentação: D-1293/010628.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084040

FONTELIS � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Urbanização Vale da Fonte, lote 10, rés-do-chão, direito,
loja B, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4910/
951002; identificação de pessoa colectiva n.º 503508403; número
e data da apresentação: D-1294/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084037

HIDRO-LINHA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE COMPONENTES HIDRÁULICOS, L.DA

Sede: Travessa de Tomar, 8, A, 4.º, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4193/
930429; identificação de pessoa colectiva n.º 502992778; número
e data da apresentação: D-1295/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

27 de Agosto de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084036

CARMO & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Rua de D. José Alves Correia da Silva, 66,
rés-do-chão, direito, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2548/
880422; identificação de pessoa colectiva n.º 501970886; número
e data da apresentação: D-1419/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084180

ELECTRIFICADORA LEIRIENSE, L.DA

Sede: Estrada da Carreira de Tiro, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2659/
880909; identificação de pessoa colectiva n.º 502031190; número
e data da apresentação: D-1420/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084175

CARLOS ROSA � GESTÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Largo de Camilo Castelo Branco, 4, rés-do-chão, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3641/
911004; identificação de pessoa colectiva n.º 502624825; número
e data da apresentação: D-1421/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

9 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084174

CONSTRUÇÕES CIDADE NOVA DO LIS, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, lote 9, 5.º, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2203/
861001; identificação de pessoa colectiva n.º 501719466; número
e data da apresentação: D-1252/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084171

IMOGAMA � SOCIEDADE DE GESTÃO DE BENS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Loteamento da Encosta de Santo António, Marrazes,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1877/
840117; identificação de pessoa colectiva n.º 501478019; número
e data da apresentação: D-1254/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084169

F. GORDALINA & IRMÃO, L.DA

Sede: Praça de Rodrigues Lobo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1978/
841121; identificação de pessoa colectiva n.º 501051430; número
e data da apresentação: D-1255/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084168

AUTOGAMA � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Arrabalde da Ponte, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1606/
820312; identificação de pessoa colectiva n.º 501217250; número
e data da apresentação: D-1256/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084166

ANTÓNIO GONÇALVES PEDRO, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, lote 56, rés-do-chão,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5097/
960410; identificação de pessoa colectiva n.º 500509824; número
e data da apresentação: D-1257/010628.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084165

CAFÉ SANTO ANTÓNIO, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, lote 68, rés-do-chão, direito,
Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2117/
860303; identificação de pessoa colectiva n.º 501622233; número
e data da apresentação: D-1258/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084164

FERNANDO SILVA & VIEIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Várzea, Perrelhas, Parceiros

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3087/
900219; identificação de pessoa colectiva n.º 502295040; número
e data da apresentação: D-1259/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084163

IRMÃOS OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua de Tomé Pires, lote 57, Cruz d�Areia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1819/
830525; identificação de pessoa colectiva n.º 501390707; número
e data da apresentação: D-1260/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084162

FMEL � FABRICO DE MOLDES PARA EMBALAGEM
E LITOGRAFIA, L.DA

Sede: Rua de Leiria, 327, Perrelhas, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3983/
920904; identificação de pessoa colectiva n.º 502834234; número
e data da apresentação: D-1261/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084160

OURIVESARIA LEAL & FERREIRA, L.DA

Sede: Rua do Capitão Mouzinho Albuquerque, 59, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4587/
941010; identificação de pessoa colectiva n.º 503283797; número
e data da apresentação: D-1262/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084159

CABELEIREIROS DAS GALERIAS, L.DA

Sede: Galerias São José, Avenida do Marquês de Pombal,
lote 12, loja 6, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6355/
990405; identificação de pessoa colectiva n.º 504578804; número
e data da apresentação: D-1263/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084156

LEIRIMÓVEIS � MÓVEIS DECORATIVOS, L.DA

Sede: Rua de Leiria, Perrelhas, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4632/
941205; identificação de pessoa colectiva n.º 503316512; número
e data da apresentação: D-1264/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

5 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084153

J. GARRIDO, L.DA

Sede: Rua do Campo do Olival, 113, Pernelhas, Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4957/
951129; identificação de pessoa colectiva n.º 503608882; número
e data da apresentação: D-1265/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084150

JPM & ABREU, L.DA

Sede: Rua de Francisco Pereira da Silva, 5, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4560/
940831; identificação de pessoa colectiva n.º 503265560; número
e data da apresentação: D-1266/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084148

ABREU & ASSOCIADOS � CONSULTORES
EM INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de Francisco Pereira da Silva, 5, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6087/
980803; identificação de pessoa colectiva n.º 504214144; número
e data da apresentação: D-1267/010628.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084145

COVIATOP � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, Alto do Vieiro, Azóia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5066/
960312; identificação de pessoa colectiva n.º 503608076; número
e data da apresentação: D-1268/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084142

IMOSTILO � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Alto Vieiro, Azóia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5807/
980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504065645; número
e data da apresentação: D-1269/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

4 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084140

NOVOPÃO � SOCIEDADE PANIFICADORA
DA PONTE DE CAVALEIROS, L.DA

Sede: Ponte de Cavaleiros, Cortes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 884/
730801; identificação de pessoa colectiva n.º 500204136; número
e data da apresentação: D-1270/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084139

CAFÉ-RESTAURANTE SÃO CRISTÓVÃO
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4265/
930806; identificação de pessoa colectiva n.º 503045357; número
e data da apresentação: D-1271/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084133

SERRALHARIA GANDARENSE
PRODUTOS METÁLICOS, L.DA

Sede: Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5449/
970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503840882; número
e data da apresentação: D-1272/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084128

ARMINDA CABELEIREIROS, SOC. COM., L.DA

Sede: Rua de São João, 14, Telheiro, Barreiro, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4070/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502911883; número
e data da apresentação: D-1275/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084123

RESTAURANTE BEMTAVISO, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Ponte de Cavaleiros, Cortes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4354/
931215; identificação de pessoa colectiva n.º 503145548; número
e data da apresentação: D-1276/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084117

CÉLIA FERNANDES & FILHOS � COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Sede: Moitas Altas, Pinheiros, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6105/
980825; identificação de pessoa colectiva n.º 504224620; número
e data da apresentação: D-1277/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084114

VENTURMÁQUINAS � COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: Cerca, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6911/
20000411; identificação de pessoa colectiva n.º 504777130;
número e data da apresentação: D-1278/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084111

JAHALI � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 41, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7174/
20001108; identificação de pessoa colectiva n.º 505188350;
número e data da apresentação: D-1279/280601.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084107

DESGASTINOX � AÇOS FINOS E ANTIDESGASTE, L.DA

Sede: Rua do Professor Alves de Brito, 77, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6974/
20000531; identificação de pessoa colectiva n.º 505000024;
número e data da apresentação: D-1280/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084104

PATRISER � MANUTENÇÃO FÍSICA, L.DA

Sede: Rua de Alzira B. Miranda, Quinta de Santo António,
lote 44, loja 1, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5022/
960205; identificação de pessoa colectiva n.º 503584398; número
e data da apresentação: D-1281/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084101

P. J. M. � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Sede: Lagoeira, Bidoeira de Cima, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5810/
980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504065416; número
e data da apresentação: D-1282/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084098

PORTIGÂNDARA � FERROS ARTÍSTICOS
E AUTOMATISMOS, L.DA

Sede: Rua do Pinhal, Ponte da Pedra, Regueira de Pontes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7138/
20001009; identificação de pessoa colectiva n.º 50507902; número
e data da apresentação: D-1283/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

27 de Agosto de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084097

MEIA LÉGUA � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Urbanização dos Camarinhos, lote 63, Meia Légua,
Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6367/
990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504664271; número
e data da apresentação: D-1284/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

28 de Agosto de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084096

MAR CRESCENTE � INVESTIMENTOS
E CONSULTADORIA, L.DA

Sede: Urbanização dos Camarinhos, lote 63, Meia Légua,
Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7162/
20001025; identificação de pessoa colectiva n.º 505024675;
número e data da apresentação: D-1285/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

27 de Agosto de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084092

MAKLIS � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Urbanização dos Camarinhos, lote 63, Meia Légua,
Parceiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1584/
820127; identificação de pessoa colectiva n.º 501274260; número
e data da apresentação: D-1286/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

27 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084088

A. A. GORDALINA, L.DA

Sede: Travessa do Sal, Rega de Água, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 514/
650216; identificação de pessoa colectiva n.º 500000077; número
e data da apresentação: D-1287/280601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084082

FRANCISCO CLEMENTE & FILHOS, L.DA

Sede: Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 785/
710603; identificação de pessoa colectiva n.º 500354235; número
e data da apresentação: D-1288/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos de
prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício de 2000.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084080

FELICIANO & DINIS, L.DA

Sede: Rua do Professor José Pereira Fonseca,
Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5125/
960503; identificação de pessoa colectiva n.º 503636339; número
e data da apresentação: D-1289/010628.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084077

FERRÃO & FILHOS � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Sede: Ribeiro de Pinto, Gândara dos Olivais, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4444/
940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503180777; número
e data da apresentação: D-1290/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084074

LISATEL � SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Avenida de Nossa Senhora de Fátima, 19,
cave, esquerda, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3467/
910220; identificação de pessoa colectiva n.º 502502886; número
e data da apresentação: D-1291/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084066

CLEMENTE & ALMEIDA, L.DA

Sede: Rua Alcobaça, 7, 2.º, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4711/
950221; identificação de pessoa colectiva n.º 503381462; número
e data da apresentação: D-1292/010628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

2 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 30000840674

2 CV SANTUÁRIOS � RESTAURO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Primeiro de Maio, 149, Vale do Horto, Azoia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8602/
021028; identificação de pessoa colectiva n.º 506318613; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 59/20021028.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato
se segue:

1.º João de Sales Lemos Oliveira Simões, divorciado, natural da
freguesia e concelho da Batalha, residente na Rua do Segrel, lote 5, 8,
Pedra do Ouro, Pataias, Alcobaça, contribuinte fiscal n.º 154441210.

2.º Daniel António Oliveira Martins, casado com Eunice Maria
Gomes Oliveira Martins, sob o regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia e concelho da Marinha Grande, residente na
Avenida do Marquês de Pombal, 336, 6.º, esquerdo, na cidade de Leiria,
contribuinte fiscal n.º 131893050.

1.º

A sociedade adopta a firma 2 CV Santuários � Restauro e Comércio
de Automóveis, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Primeiro de Maio, 149,
no lugar de Vale do Horto, freguesia de Azoia, concelho de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para quaisquer dos concelhos limítrofes,
podendo ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem como objecto: comercialização e reparação de
veículos automóveis e comercialização de seus componentes.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000,00 euros, dividido em duas quotas, do valor nominal de
2500,00 euros, cada pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social, desde
que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social.

5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem
remuneração conforme for deliberado, ficará a cargo de quem vier a
ser nomeado em assembleia geral

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e

contratos com a intervenção conjunta de dois gerentes, bastando para
actos de mero expediente apenas a intervenção de um gerente.

6.º

Qualquer dos sócios poderá fazer suprimentos à sociedade de que
esta careça, mediante as condições a serem estabelecidas em assembleia
geral.

7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar, os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

§ único. O preço ou valor da cessão à sociedade ou aos sócios que tenha
preferido, será o que resultar de um balanço especialmente organizado para
o efeito e, na falta de acordo, o preço ou valor será fixado por árbitros,
nos termos do artigo 1513 do Código do Processo Civil.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor nominal,
acrescido da parte correspondente aos fundos sociais constante do
último balanço aprovado, em qualquer dos casos seguintes:

a) Insolvência ou falência do respectivo titular, judicialmente
decretada e não suspensa; e

b) Anúncio da venda da quota em qualquer execução judicial, fiscal
ou administrativa.

9.º

No caso de morte ou interdição ou inabilitação de qualquer sócio,
a sociedade continuará com os herdeiros do falecido ou representante
do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher entre si um que
a todos represente na sociedade, enquanto a quota estiver indivisa.

10.º

Na hipótese de dissolução, todos os sócios serão liquidatários, e o
activo e passivo adjudicar-se-ão ao sócio que melhor preço e condições
de pagamento oferecer.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2000842844

ESCOLA DE CONDUÇÃO DA MACEIRA, L.DA

Sede: Estrada Nacional 356, Campos, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6193/
980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504268996; número
e data da apresentação: D-1274/010628.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao exercício
de 2000.

3 de Julho de 2002. � A Adjunta do Conservador, Maria Teresa
Osório Queirós de Vasconcelos Freitas. 3000084126

ÓBIDOS

M. N. � CAFÉS � DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 423;
identificação de pessoa colectiva n.º 505963086; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/20021113.

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: 11 de Novembro de 2002.

Conferida está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Loureço
Afonso de Moura Mendes. 2001688377

CIPRIANO & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 321;
identificação de pessoa colectiva n.º 504624679; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 10 e 11/20021108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuado
os seguintes actos de registo:

a) Alteração parcial do pacto, quanto ao artigo 4.º, o qual passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade incumbem à
gerência, nomeada em assembleia geral.

1 � Para obrigar a sociedade, basta a assinatura de um gerente.
2 � A gerência será ou não remunerada, conforme vier a ser

deliberado em assembleia geral.
3 � Nomeia gerente da sociedade, o sócio Valentim António do

Rosário Cipriano.

b) Cessação de funções do gerente Jorge Rondan Andrade, solteiro,
maior, em 3 de Novembro de 1999, por renúncia.

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

Conferida está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos Santos Timoteo. 2001688407

LUÍS MANUEL BORGA MIGUEL
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 450;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20021125.

Certifico que Luís Manuel Borge Manuel, casado com Maria Clara
de Barros Vieira, na comunhão de adquiridos, constituiu uma sociedade
unipessoal, a qual se passará a reger pelos artigos constantes do pacto
a seguir reproduzidos.

1.º

A sociedade adopta a firma Luís Manuel Borga Miguel � Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no concelho de Óbidos, freguesia de
Gaeiras, na Urbanização Moinho Saloio, lote 4, Gaeiras.

2.º

O seu objecto social consiste em floricultura, horticultura, comércio
de flores de corte, plantas e afins.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000,00 euros e representa-se por uma quota de 5000,00 euros do
sócio Luís Manuel Borga Miguel.

§ único. Por decisão do sócio, registada em acta, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante de 20 000,00 euros.

4.º

A administração e representação da sociedade cabem ao sócio Luís
Manuel Borga Miguel, que desde já fica nomeado gerente, bastando a
sua assinatura para vincular a sociedade.

5.º

O sócio fica autorizado a celebrar com a sociedade quaisquer
negócios jurídicos, desde que permitidos por lei e sirvam à prossecução
do seu objecto social, devendo em qualquer caso observar a forma
legalmente prescrita, e em todos os casos, devem observar a forma
escrita.

Conferida está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 2001688393

SERVIBÉLTICO � GESTÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 296;
identificação de pessoa colectiva n.º 504206982; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 9 e 10/20021121.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções dos gerentes Jeanette Marques Johnston da
Silva, casada; e Stuart Simon Swycher, casado, em 30 de Junho de
2002, por renúncia.

b) Designação de gerentes � Designados: José Manuel Luz
Pampolim, casado; e Ana Isabel Pereira Barata Gorjão Henriques
Pestana Teixeira, casada, por deliberação de 1 de Julho de 2002.

Conferida está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 2001688385

JORGE COSTA & FILHOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 449;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20021018.

Certifico que entre Jorge Filipe Costa, casado com Olinda da
Conceição Destapado Costa, na comunhão geral; Jorge Manuel
Destapado Costa, solteiro, maior, e Nuno José Destapado Costa,
solteiro, maior, foi constituída uma sociedade comercial por quotas, a
qual passará a reger pelos artigos constantes do pacto a seguir
reproduzidos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Costa & Filhos � Construção
Civil, L.da, com sede na Travessa da Sancheira, 5, Bairro da Senhora
da Luz, freguesia de Óbidos (Santa Maria), concelho de Óbidos.

§ único. A gerência pode deslocar livremente a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e bem como criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil, obras públicas,
compra e venda de imóveis e revenda de adquiridos para o mesmo
fim. Instalação de águas e esgotos em edifícios, aterros, desaterros e
terraplanagem. Demolições. Calcetamento. Comercialização e
fornecimento de materiais de construção.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras
sociedades cujo objecto seja diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.
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ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma no
valor nominal de 2500,00 euros pertencente ao sócio Jorge Filipe
Costa, e duas cada uma no valor nominal de 1250,00 euros,
pertencentes aos sócios Jorge Manuel Destapado Costa e Nuno José
Destapado Costa.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade ficam a cargo da
gerência, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

1 � Para obrigar a sociedade, basta a assinatura de dois gerentes.
2 � A gerência será ou não remunerada, conforme o que vier a ser

deliberado em assembleia geral.
3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em fianças, subfianças,

letras a favor ou em quaisquer outros actos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios, nos
restantes casos, é necessário o consentimento da sociedade, tendo esta
direito de preferência na cessão em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante de 200 000,00 euros.

Conferida está conforme.

25 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Estela Afonso de
Campos dos Santos Timóteo. 2001688350

PENICHE

HORTO-DIAS � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 600;
identificação de pessoa colectiva n.º 502614609; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 1 e 2/021031.

Certifico que Joaquim Jorge Correia Dias renunciou à gerência em
24 de Outubro de 2002 e foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 3.º e n.º 2 do 11.º, os quais ficaram com a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,01 euros integralmente realizado em
dinheiro, correspondente ao valor das quotas subscritas pelos sócios: o
sócio João Luís Correia Dias subscreve uma quota de 1666,67 euros;
o sócio José Manuel Correia Dias subscreve uma quota de
1666,67 euros; os sócios João Luís Correia Dias e José Manuel Correia
Dias subscrevem em comum uma quota de 1666,67 euros.

ARTIGO 11.º

2 � A gerência dispensada de caução e com ou sem remuneração
é exercida pelos sócios eleitos em assembleia geral, a qual igualmente
fixará a duração do mandato ficando no entanto desde já designados
gerentes os sócios João Luís Correia Dias e José Manuel Correia Dias.

O texto completo do contrato de sociedade encontra-se arquivado
na pasta respectiva.

Está conforme.

26 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000168602

HELENA MARIA PEREIRA CHAGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1255;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021125.

Certifico que Helena Maria Pereira Chagas e marido Avelino
José Ferreira de Sousa, casados na comunhão de adquiridos, foi

constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Helena Maria Pereira Chagas, L.da

e tem a sua sede na Estrada nacional 114, 40, lugar de Coimbrã,
freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas ou encerradas sucursais, agências, filiais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de vestuário.
2 � A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital

social de sociedades com objecto diferente do seu, sociedades reguladas
por leis especiais e associar-se em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 e corresponde à soma de duas quotas
iguais, no valor nominal de 2500,00 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia
Helena Maria Pereira Chagas, desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 6.º

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

2 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial.

3 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à ordem
de quem de direito do valor da quota apurada segundo o balanço a
efectuar para o efeito.

Declararam ainda os outorgantes: que, sem prejuízo do disposto no
Código das Sociedades Comerciais, se consideram adquiridos pela
sociedade os direitos e por ela assumidas as obrigações decorrentes de
negócios celebrados pelos gerentes a partir da data desta escritura e
antes de efectuado o registo definitivo na respectiva conservatória,
ficando para o efeito concedida a necessária autorização.

Que, para a instalação dos serviços da sociedade e demais despesas
inerentes ao início da actividade social, os gerentes poderão proceder
ao levantamento total do capital social depositado.

Está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000168604

GARAGEM SERRA MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1140;
identificação de pessoa colectiva n.º 505490218; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/021111.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi
aumentado de 5000,00 € para 50 000,00 € tendo em consequência
sido alterado o artigo 3.º o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social é de 50 000,00 euros e corresponde à soma
de duas quotas com valores nominais de 25 000,00 euros cada,
correspondentes uma ao sócio Ricardo José da Mata Antunes e outra
ao sócio Júlio Manuel da Mota Marques Reis.
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O texto completo do contrato na sua nova redacção encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000168605

NOBRE & NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1254;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/021120.

Certifico que Nelson Ricardo Patriarca Nobre, solteiro, maior; José
Tiago Franco Nobre e mulher Anabela de Jesus Patriarca Franco Nobre,
casados na comunhão de adquiridos, e André Patriarca Nobre, solteiro,
maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Nobre & Nobre, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a carpintaria de interiores e exteriores,
mobiliário de cozinha, sala, quarto e casa de banho, venda e aplicação
de electrodomésticos e pedras de cozinha.

ARTIGO 3.º

1 � A sede é no Edifício da Carranca, no lugar e freguesia de Serra
d�El Rei, concelho de Peniche.

2 � A gerência poderá deslocar a sede, dentro do referido concelho,
ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade pode instalar e manter sucursais e outras formas
de representação social, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000,00 euros, já integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas iguais,
de 1250,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam afectas aos
sócios Nelson Ricardo Patriarca Nobre e José Tiago Franco Nobre,
desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

3 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

4 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos alheiros ao objecto social, nomeadamente em letras de favor,
fianças, abonações e actos análogos.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até 10 vezes o capital social, desde que aprovadas por unanimidade
em assembleia geral, e os mesmos poderão celebrar com a sociedade
contratos de suprimentos nos termos a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral deliberará sobre o destino a dar aos lucros da
sociedade depois de deduzida a importância destinada à reserva legal.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, salvo os casos em
que a lei exija outras formalidades e sem prejuízo de outras formas de
deliberação dos sócios legalmente previstas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamento
do capital social depositado, para custear as despesas inerentes ao início
da actividade social, bem como celebrar quaisquer contratos ou negócios
jurídicos, antes do registo definitivo da constituição.

Está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
1000168606

LISBOA
ALENQUER

GUIMARÃES MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1027/
950601; identificação de pessoa colectiva n.º 501459553; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 7/020321.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo: a importância do aumento � realizado em
dinheiro subscrita pelo sócio José Augusto Guimarães Morais, casada
com Maria Isabel Ginestal Tavares de Almeida, em separação, com a
quantia de 572 290$; pela sócia Ana Cristina Canelas Figueiredo Nunes,
casada com Luís Filipe Lopes Nunes, em comunhão de adquiridos, com
a quantia de 30 121$, e dada nova redacção ao artigo 4.º, que fica
sendo a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, em dinheiro, é de 5000,00 euros, representado por: uma
quota de 4750,00 euros, do sócio José Augusto Guimarães Morais, casado
com Maria Isabel Ginestal Tavares de Almeida em separação; uma quota
de 250,00 euros, da sócia Ana Cristina Canelas Figueiredo Nunes, casada
com Luís Filipe Lopes Nunes, em comunhão de adquiridos.

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

Conferida está conforme.

15 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000168703

ALEN-MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1210/
970530; identificação de pessoa colectiva n.º 503893170; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 13/020319.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato sendo a importância do aumento, realizado em dinheiro
subscrita pelo sócio António Jaime Oliveira Ferreira, divorciado, com
a quantia de 307 229$; pelo sócio Rogério António Ribeiro Ferreira,
solteiro, com a quantia de 240 964$; pela sócia Natália Maria Ribeiro
Ferreira Sequinho, casada com Luís Carlos Inácio Sequinho, em
comunhão de adquiridos, com a quantia de 54 217$, e dada nova
redacção ao artigo 3.º, que fica sendo a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado, em
dinheiro, representado por três quotas: uma de 2550,00 euros,
pertencente ao sócio António Jaime Oliveira Ferreira; uma de
2000,00 euros, pertencente ao sócio Rogério António Ribeiro
Ferreira; uma de 450,00 euros, pertencente à sócia Natália Maria
Ribeiro Ferreira Ribeiro Sequinho.

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

Conferida está conforme.

14 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000168697

DIVIRIL � DISTRIBUIDORA DE VIVERES DO RIBATEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 402/
831118; identificação de pessoa colectiva n.º 500086770; inscrição
n.º 15; número e data da apresentação: 4/020322.
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Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato sendo a importância do aumento, realizado em dinheiro
subscrita pela sócia Balbina Diniz Moreira Reis, viúva, com a quantia
de 20 168 700$; por cada um dos sócios Jorge Norberto Moreira dos
Santos Reis, casado com Dina Teresa Martins da Costa Reis, em
comunhão de adquiridos; David Pedro Moreira dos Santos Reis, casado
com Sandra Isabel Oliveira Simões Reis, em separação, com a quantia
de 5 042 175$; por cada um dos sócios: António José Brilha de Sousa,
divorciado; Aida Paula Brilha de Sousa, solteira, com a quantia de
15 126 525$, e dada nova redacção aos artigos 3.º e 6.º, que fica sendo
a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 050 000,00 €, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: 

a) Uma quota do valor nominal de 350 000,00 € pertencente à
sócia Balbina Dinis Moreira Reis;

b) Uma quota do valor nominal de 262 500,00 € pertencente ao
sócio António José Brilha de Sousa;

c) Uma quota do valor nominal de 262 500,00 € pertencente à
sócia Aida Paula Brilha de Sousa;

d) Uma quota do valor nominal de 87 500,00 € pertencente ao
sócio Jorge Norberto Moreira dos Santos Reis;

e) Uma quota do valor nominal de 87 500,00 € pertencente ao
sócio David Pedro Moreira dos Santos Reis.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo,
activa e passivamente, fica a cargo da gerência a qual pode ser
composta por dois ou mais gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � Os gerentes poderão ou não ter direito à remuneração, sendo
que esta, a existir, será fixada pela assembleia geral.

3 � A remuneração dos gerentes poderá consistir, total ou
parcialmente, na participação nos lucros da sociedade, conforme o
deliberado em assembleia geral.

4 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois dos gerentes, da
seguinte forma:

a) A assinatura de António José Brilha de Sousa em conjunto com
a de Jorge Norberto Moreira dos Santos Reis ou a de David Pedro
Moreira dos Santos Reis;

b) A assinatura de Aida Paula Brilha de Sousa em conjunto com a
de Jorge Norberto Moreira dos Santos Reis ou a de David Pedro
Moreira dos Santos Reis;

c) A assinatura de Jorge Norberto Moreira dos Santos Reis em
conjunto com a de António José Brilha de Sousa ou a de Aida Paula
Brilha de Sousa;

d) A assinatura de David Pedro Moreira dos Santos Reis em
conjunto com a de António José Brilha de Sousa ou a de Aida Paula
Brilha de Sousa.

5 � A sociedade pode constituir mandatários para os fins e efeitos
do artigo 252.º, n.º 6 do Código das Sociedades Comerciais.

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

Conferida está conforme.

29 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000168692

FIRMINO SANTOS GALEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 959/
940614; identificação de pessoa colectiva n.º 503210935; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 3/020408.

Certifico que foi registado o reforço do capital sendo a importância
do aumento realizado por incorporação de reservas legais, subscrita
pelo sócio Firmino dos Santos Galego, com a quantia de 572 290$;
pela sócia Maria Zulmira Paiva Carneiro Galego, com a quantia de
30 121$ e dada nova redacção ao artigo 3.º, que fica sendo a seguinte:

3.º

O capital social é de 5000,00 euros, está dividido em duas quotas
sendo uma com o valor de 4750,00 euros, pertencente ao sócio
Firmino dos Santos Galego e outra de 250,00 euros, pertencente à
sócia Maria Zulmira Paiva Carneiro Galego, e encontra-se
integralmente realizado e subscrito em dinheiro.

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

Conferida está conforme.

23 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000168690

URBANIZAÇÃO DA FONTE DO OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1329/
980609; identificação de pessoa colectiva n.º 504165232;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5,  inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 3, 4 e 5/020225.

Certifico:
1.º Que foi registada a cessação de funções de gerentes por parte de

Jorge Norberto Moreira dos Santos Reis e David Pedro Moreira dos Santos
Reis, por renúncias, com efeitos reportados a 1 de Dezembro de 2001.

2.º Que foi registado o reforço do capital e alteração parcial do
contrato sendo a importância do aumento, realizado por incorporação
de reservas livres, subscrita pelo sócio Fernando Manuel Minau Nunes
Batista, solteiro, e em comunhão hereditária; pelos sócios Balbina Dinis
Moreira Reis, viúva, Jorge Norberto Moreira dos Santos Reis, casado
com Dina Teresa Martins da Costa Reis, em comunhão de adquiridos,
David Pedro Moreira dos Santos Reis, divorciado, com a quantia de
6025$, e dada nova redacção ao artigo 3.º, que fica sendo a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
12 500,00 euros cada, pertencentes ao sócio João dos Santos Reis e
outra ao sócio Fernando Manuel Minau Nunes Batista.

3.º Que foi registada a designação de gerente, por deliberação de
10 de Dezembro de 2001, Balbina Dinis Moreira Reis, viúva.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva, quanto ao pedido do segundo acto.

Conferida está conforme.

25 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Araújo
Pereira de Oliveira. 1000168685

CELTÉCNICA � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 773/
920626; identificação de pessoa colectiva n.º 502789816; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 28/020327.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato sendo a importância do aumento, realizado em dinheiro,
subscrita por cada um dos sócios Lourenço Vicente Domingos, viúvo;
José Augusto Duarte Galvão, casado com Maria Hortense Ramos
Pereira Galvão, em comunhão de adquiridos; José Esteves Cerqueira,
casado com Maria Glória Encarnação Ribeiro Cerqueira, em comunhão
geral, com a quantia de 194 137$, e dada nova redacção ao artigo 3.º,
de que fica sendo:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,01 euros, correspondendo à soma de três quotas iguais de
1666,67 euros, uma de cada sócio.

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

Conferida, está conforme.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000168681

MECÂNICA DE PRECISÃO � MÁRIO SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1133/
960731; identificação de pessoa colectiva n.º 503684155; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 21/020327.
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Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato sendo a importância do aumento realizado em dinheiro
subscrita pelo sócio Mário da Silva Costa Santos, com a quantia de
188 253$; pela sócia Rosa Maria da Conceição Silva Costa Santos,
com a quantia de 188 253$; por cada um dos sócios Carlos Asdrubal
da Silva Costa Santos; Bruno Alexandre da Silva Costa Santos, Mário
José da Silva Costa Santos, com a quantia de 75 301$, e dada nova
redacção ao artigo 3.º, de que fica sendo:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de cinco quotas, a primeira e a
segunda de 1562,50 euros cada e a terceira, quarta e quinta de 625,00 euros
cada, pertencente a primeira e a segunda aos sócios Mário da Silva Costa
Santos e Rosa Maria da Conceição Silva Costa Santos, e a terceira, quarta
e quinta aos sócios Mário José da Silva Costa Santos, Carlos Asdrúbal da
Silva Costa Santos e Bruno Alexandre da Silva Costa Santos.

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

Conferida está conforme.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000168677

CLÍNICA DE SANTO ELIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1263/
971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504018809; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 22/020327.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato sendo a importância do aumento, realizado em dinheiro,
subscrita pela sócia Leonilde Maria de Oliveira e Melo Praxedes, com
a quantia de 331 326$; pela sócia Elisa Maria Mascarenhas Serrano,
com a quantia de 271 084$, e dada nova redacção ao artigo 3.º, de
que fica sendo:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor nominal de 2750,00 euros da sócia Leonilde Maria Oliveira e
Melo Praxedes; e outra no valor nominal de 2250,00 euros da sócia
Elisa Maria Mascarenhas Serrano.

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

Conferida, está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000168673

ISALMÁTICA � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 849/
930303; identificação de pessoa colectiva n.º 502935162; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 11/020327.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial do
contrato sendo a importância do aumento, realizado em dinheiro, subscrita
pelos sócios Honorato da Silva Ribeiro, com a quantia de 542 169$; pela
sócia Paula Maria Antunes Moutinho Ribeiro, com a quantia de 60 241$;
e dada nova redacção ao artigo 4.º, de que fica sendo:

4.º

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondendo à soma de duas quotas: uma no valor de
4500,00 euros pertencente ao sócio Honorato da Silva Ribeiro e outra
no valor de 500,00 euros pertencente à sócia Paula Maria Antunes
Martinho Ribeiro.

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

Conferida, está conforme.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000168669

SARAIVA & RAFAEL � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 751/
920318; identificação de pessoa colectiva n.º 502727209; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 26/020327.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato com redenominação do capital para euros, sendo a
importância do aumento, realizado em dinheiro, subscrita pelo sócio
Casimiro de Jesus Saraiva, com a quantia de 602 410$, e dada nova
redacção ao artigo 3.º, de que resulta, que a sociedade fica tendo:

3.º

O capital social é de 5000,00 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Duas quotas de 2500,00 euros pertencentes ao sócio Casimiro
de Jesus Saraiva.

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

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000168666

TRANSPORTES PÓVOA & CRISTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 736/
920204; identificação de pessoa colectiva n.º 502694165; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 27/020327.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato, sendo a importância do aumento, realizado em dinheiro
subscrita pelo sócio João António Francisco Póvoa Cristo, com a
quantia de 14 460$; pela sócia Maria Fernanda da Costa Cristo Póvoa,
com a quantia de 9640$, e dada nova redacção ao artigo 3.º, de que
resulta:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e bens, é de
50 000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de valor
nominal de 30 000,00 euros, pertencentes ao sócio João António
Francisco Póvoa Cristo, outra quota de valor nominal de 20 000,00 euros,
pertencente à sócia Maria Fernanda da Costa Cristo Póvoa.

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

Conferida está conforme.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000168662

TRANSPORTES FRANCISCO RAFAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 598/
890926; identificação de pessoa colectiva n.º 502222557; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 12/020327.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial do
contrato sendo a importância do aumento, realizado por incorporação de
reservas legais, subscrita pelas sócias Maria Antónia Ribeiro Manteiga, com
a quantia de 118 090$; Ana Maria Manteiga Barroso Gameiro da Silva,
com a quantia de 2410$, e dada nova redacção ao artigo 4.º, de que:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000,00 euros,
representado por duas quotas, sendo: uma de 245 000,00 euros da
sócia Maria Antónia Ribeiro Manteiga; uma de 5000,00 euros da sócia
Ana Maria Manteiga Barroso Gameiro da Silva.

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

Conferida, está conforme.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Marques Bacelar Inês David. 1000168659
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SOCIEDADE HOTELEIRA ALENQUERENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1306/
980413; identificação de pessoa colectiva n.º 504122835; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 14/020326.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato sendo a importância do aumento, realizado em dinheiro
subscrita pelo sócio Nuno Manuel Rodrigues Martins, solteiro, com a
quantia de 94 106,97 euros, pela sócia Maria José Ferreira Rodrigues
Martins, casada com José Francisco Gomes Martins, em comunhão
geral, e dada nova redacção ao corpo do artigo 3.º e seu § 1.º, que fica
sendo a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 100 000,00 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, uma quota com o valor nominal
de 97 000,00 euros, pertencente ao sócio Nuno Manuel Rodrigues
Martins, e outra quota com o valor nominal de 3000,00 euros,
pertencente à sócia Maria José Ferreira Rodrigues Martins.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 5000,00 euros.

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

Conferida está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000168654

EUROSERRA � EQUIPAMENTOS PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1195/
970401; identificação de pessoa colectiva n.º 503848182;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 4 e 5/020319.

Certifico:
1.º Que foi registado o reforço do capital e alteração parcial do

contrato sendo a importância do aumento, realizado em dinheiro
subscrita por cada um dos sócios Carla Maria dos Santos Gomes
Guerreiro da Silva, casada com Vítor José Monteiro Guerreiro da
Silva, em comunhão de adquiridos; Rute Sofia dos Santos Gomes,
solteira, António Jorge dos Santos Gomes, casado com Cláudia
Cristina Dias dos Santos Gomes, em comunhão de adquiridos, com a
quantia de 2410$ e dada nova redacção aos artigos 4.º, 5.º e 6.º, que
fica sendo a seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 15 000,00 euros,
representado por três quotas de 5000,00 euros, uma de cada um dos
sócios Carla Maria dos Santos Gomes Guerreiro da Silva, Rute Sofia
dos Santos Gomes e António Jorge dos Santos Gomes.

5.º

Mediante deliberação a tomar em assembleia geral, podem ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital até ao montante
de 100 000,00 euros, sendo as mesmas exigíveis a qualquer um dos
sócios, na proporção das respectivas quotas.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio António
Jorge dos Santos Gomes, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

2.º Que foi registada a cessação de funções de gerente por parte da
sócia Carla Maria dos Santos Gomes Guerreiro da Silva, por renúncia,
em 4 de Dezembro de 2002.

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

Conferida está conforme.

11 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000168651

AGRO-LABOR � MÁQUINAS AGRÍCOLAS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 747/
920226; identificação de pessoa colectiva n.º 502149779; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 5/020322.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato sendo a importância do aumento, realizado em dinheiro
subscrita pelo sócio Francisco Duarte Garcia da Cunha e Carmo, casado
com Maria Teresa Velasco Correia Henrique, em separação com a
subscrição de uma nova quota de 47 500 000$; pela sócia Maria José
dos Santos Coelho, solteira, com a subscrição de uma nova quota de
2 500 000$, e dada nova redacção ao artigo 3.º, que fica sendo a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 150 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das quotas dos sócios que são as
seguintes: uma do valor nominal de 95 000 000$ e outra no valor
nominal de 47 500 000$ pertencentes ao sócio Francisco Duarte Garcia
da Cunha e Carmo, uma do valor nominal de 5 000 000$ e outra do
valor nominal de 2 500 000$ pertencentes à sócia Maria José dos
Santos Coelho.

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

Conferida está conforme.

24 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz Araújo
Pereira de Oliveira. 1000168648

PASTELARIA O CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 503/
870928; identificação de pessoa colectiva n.º 501879404; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 10/020321.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato sendo a importância do aumento, realizado em dinheiro
subscrita por cada uma das sócias Maria João Monteiro Esteves
Gonçalves e Maria José Oliveira Monteiro Esteves, com a quantia de
301 205$, e dada nova redacção ao artigo 3.º, que fica sendo a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000,00 euros e é formado por duas quotas iguais de valor nominal
de 2500,00 euros cada.

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

Conferida está conforme.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000168627

ALENBIJU � SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 1072/
951110; identificação de pessoa colectiva n.º 503528331; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 12/020321.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato sendo a importância do aumento, realizado em dinheiro
subscrita pelo sócio Rogélio Paulo Santos Duarte, com a quantia
de 572 290$; pelo sócio Joaquim Esteves Duarte, com a quantia
de 30 121$, e dada nova redacção ao artigo 3.º, que fica sendo a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma das duas quotas dos sócios do
seguinte modo: Rogélio Paulo Santos Duarte uma quota de
4750,00 euros e Joaquim Esteves Duarte uma quota de
250,00 euros.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000168621

ALUFORTE � COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 595/
890914; identificação de pessoa colectiva n.º 502216840; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/020321.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato sendo a importância do aumento, realizado em dinheiro
subscrita por cada um dos sócios Emanuel Maria Couto Gomes Norte
e Carlos Manuel Rodrigues Bento com a quantia de 298 705$ e dada
nova redacção ao artigo 3.º, que fica sendo a seguinte

3.º

O capital é de 5000,00 euros, está integralmente subscrito e
realizado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: a)
Uma quota de 2500,00 euros pertencente ao sócio Emanuel Maria
Couto Gomes Norte; b) uma quota de 2500,00 euros pertencente ao
sócio Carlos Manuel Rodrigues Bento.

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

Conferida está conforme.

14 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000168617

CASTANHEIRA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 850/
930304; identificação de pessoa colectiva n.º 502935189; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 1/020319.

Certifico que foi registado o reforço do capital e alteração parcial
do contrato sendo a importância do aumento, realizado em dinheiro
subscrita por cada um dos sócios Dália Cristina Mateus Castanheira,
solteira, Mário Pedro Castanheira, casado com Teodolinda Maria
Carvalho Mateus Castanheira em comunhão geral, com a quantia de
301 205$, e dada nova redacção ao artigo 3.º, que fica sendo a
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado, em
dinheiro, representado por duas quotas iguais, uma de 2500,00 euros,
pertencente à sócia Dália Cristina Mateus Castanheira e outra ao sócio
Mário Pedro Castanheira.

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

Conferida está conforme.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Luz
Araújo Pereira de Oliveira. 1000168567

CASCAIS

MIRACIMA � URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9948 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500194009;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 260/20011212.

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

Foi alterado o artigo 4.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 000 000,00 de euros
e corresponde à soma de três quotas, sendo uma no valor de
685 700,00 euros, pertencente ao sócio Francisco Maria António,

outra no valor de 171 400,00 euros, pertencente à sócia Maria
Joaquina Claro António e a última no valor de 142 900,00 euros,
pertencente à sócia Edviges Maria Claro António.

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

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula. 1000172635

PETRAKAKIS ACTIVIDADES TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 042/
960417 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503652377;
número e data da apresentação: 1590/190601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084155

QUALIGEC � GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7915/
011016 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502263954;
número e data da apresentação: 1587/190601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084152

HISTÓRIAS LÁ DE CASA � ARTIGOS DE DECORAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 755/
001108 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505210789;
número e data da apresentação: 1586/190601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084151

G. CASTELO BRANCO � PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 893/
991028 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504666851;
número e data da apresentação: 1583/190601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084149

CPFS � COMPANHIA PORTUGUESA DE FORMAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7879/
921203 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502895691;
número e data da apresentação: 1581/190601.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084147

CASACA, SILVA & CASACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2527/
800103 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500908486;
número e data da apresentação: 1580/190601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084135

REGRAFI � PRODUÇÃO GRÁFICA COMPUTADORIZADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8079/
930323 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501963812;
número e data da apresentação: 1578/190601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084129

MARQUES ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1446/
980709 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500185425;
número e data da apresentação: 1577/190601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084127

GESTI CONSTROI � GESTÃO PROJECTO
E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7013/
910423 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502564229;
número e data da apresentação: 1576/190601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084124

ESTEVES, MARQUES & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 411/
980209 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504075870;
número e data da apresentação: 1575/190601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084121

COSTA & DIORINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2338/
741029 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500337730;
número e data da apresentação: 1574/190601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084119

GONÇALVES & SANCHES � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9373/
950407 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503398632;
número e data da apresentação: 1573/190601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084116

J. SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 455/
580412 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500555575;
número e data da apresentação: 1572/190601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084112

CONSTRUÇÕES J. AMORIM & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 555/
980407 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504145932;
número e data da apresentação: 1571/190601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084110

VIMECA TRANSPORTES � VIAÇÃO MECÂNICA
DE CARNAXIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 679/
900202 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500297150;
número e data da apresentação: 1570/190601.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084109

LARANGEIRA, ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 789/
980216 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500163278;
número e data da apresentação: 1561/190601.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2000 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Gomes Ferreira Marques da Silva. 3000084108

PENHA & VITORINO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 772 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504434799;
número da apresentação: 1987.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 3000084106

REDES DO ÍNDIO
COMÉRCIO DE PRODUTOS ARTESANAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 314 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505012073;
número da apresentação: 1975.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 3000084105

RIBEIRO PALHAVÃ � GABINETE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 855 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503904643;
número da apresentação: 1967.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 3000084103

ESTORES PIRES & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 672 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502977310;
número da apresentação: 1936.

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

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 3000084102

CPR � LUX, TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8214 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503405060.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084100

FLUXO DE IDEIAS � DESENHOS E SOLUÇÕES
INFORMATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 556 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504265768.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084099

WRECKERS (PORTUGAL) DEMOLIÇÕES E EMPREITADAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 170 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503764477.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084095

APOIOLÓGICO, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 480 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504181122.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084094

JARDIM DESIGN � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 377 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504142321.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084091

LEITARIA CAFÉ JARDIMPARQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5911 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502392738.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084090

ASSISTÊNCIA AUTO TÉCNICA CENTRAL DE ALGÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2327 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500032106.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084089

COMPANHIA DO VÍDEO � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 588 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503313866.
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Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084087

FERREIRIMPEX � COMÉRCIO DE FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8138 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502999519.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084085

ARTINDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1874 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500434565.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084084

SOUSA & PEREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9942 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502685298.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084081

JOÃO CARLOS DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3895 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501668298.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084079

G. R. A. P. E. � GABINETE DE REALIZAÇÃO
DE ARQUITECTURA E PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5972 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501562087.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084078

MERCEARIA NOVA AURORA DE QUELUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 437 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500521603.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084076

BALICAI � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8846 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503202649.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084073

COSTA, FIDALGO & CARGALEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1374 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500523665.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084063

GENERAL CABLE CELCAT, ENERGIA
E TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5166 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500059993.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084060

S. O. S. LAR EMPRESA DE MULTISERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9193 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503343536.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084057

LAR DOM AVÔ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9143 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503797600.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe,do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084055

JOANA MONTEZ & PATRICIA DE MELO
ATELIER DESIGN DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7194.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084054

VÍTOR M. AGOSTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2450;
identificação de pessoa colectiva n.º 501322698.
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Certifico que foram depositados os documentos respeitantes às
prestações de contas da sociedade em epígrafe, do ano de 2000.

A Escriturária Superior, Helena Maria de Oliveira Novo Patrício.
3000084052

MERIDIANO ACUPUNTURA E BIOENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5161 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502483245.

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

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas . 3000084047

A. F. C. � CARPINTARIA E INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 151/
970801 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503941522;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 54/011218.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 6.º do contrato social que passa a ter a seguinte

redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinheiro,
é de 5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros, pertencentes cada uma aos sócios Isaías Gouveia da
Fonseca e Maria de Fátima Alves Fonseca.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000084046

ALCANTARA GUERREIRO
PRESTAÇÃO SERVIÇOS SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5524/
910423 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502579625;
inscrição n.º 2 número e data da apresentação: 271/011213.

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

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte

redacção:
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 271/011213.
Facto: alteração parcial do contrato com aumento de capital e

redenominação.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000,00 euros, após o reforço de 602 410$ realizado em

dinheiro pelos sócios na proporção das suas quotas.
Sócios e quotas:
1 � José Manuel Acabado de Alcantara Guerreiro, 2500,00 euros.
2 � Maria José Loução de Moura Veelz de Alcantara Guerreiro,

2500,00 euros.

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

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000084044

VIEIRA ALVES � DESIGNERS ASSOCIADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 741 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504313576;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 288/20011212.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 288/20011212.
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Administrador único: Edgar Manuel Ventura Coelho, casado,

residente na Rua do Actor Izidoro, 3, 4.º, esquerdo, Lisboa.
Fiscal único: Ana Cristina Louro Ribeiro Doutor Simões, revisora

oficial de contas, Rua de Irene Isidro, 5, 2.º, direito, Valejas.
Suplente: Ana Cláudia Gonçalves Lourenço Gomes, revisora oficial

de contas, Rua de Moreira Cardoso, 1, rés-do-chão, D, Quinta do Borel,
Amadora.

Período: biénio 2001/2002.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084043

AMBULÂNCIAS 111 � SERVIÇO DE TRANSPORTE
DE DOENTES E SINISTRADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 537 (Cascais);
identificação de pessoa colectiva n.º 502757566; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 287/20011212.

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

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 287/20011212.
Facto: nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Ricardo Adolfo Carballo

da Silva, residente na Rua de D. Cristóvão da Gama, 1, 1.º A/B, Edifício
Restelo, Lisboa; vogais: Michael John Allen, residente na Rua de D. Cristóvão
da Gama, 1, 1.º A/B, Edifício Restelo, Lisboa; Américo Gonçalves
Bernardes e Silva, residente na Rua de S. Salvador da Baía, 14, 1.º,
esquerdo, Almada.

Conselho fiscal: presidente � João Augusto & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da Praia da Vitória,
71 A, 11.º, Lisboa, representada por João Albino Cordeiro Augusto,
revisor oficial de contas, solteiro, maior; vogais � Isabel Maria
Pereira Faustino, solteira, maior, residente na Avenida de António
Augusto de Aguiar, 84, rés-do-chão, direito, Lisboa; Ana Cristina
Rodrigues de Almeida, solteira, maior, residente na Rua de Leite de
Vasconcelos, 1, 4.º C, Lisboa;  suplentes: João Paulo da Silva Pratas,
casado, Herdade da Aroeira, lote 10-45-83, cx. postal 240, Charneca
da Caparica; Cátia Alexandra dos Santos Carvalho de Abreu, casada,
residente na Rua do Dr. António Relvas, 67, 4.º, direito, Feijó, Almada.

Período: triénio de 2001/2003.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084041

CINTRAFER � COMÉRCIO DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6372 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502533803;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 253/20011212.

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

Foram alterados os artigos corpo do 1.º e 3.º do contrato que passa
a ter a seguinte redacção:

1.º

(Corpo)

A sociedade continua a adoptar a firma CINTRAFER � Comércio
de Ferragens e Ferramentas, L.da e tem a sua sede na Rua de José Afonso,
lote C 19, loja 2, em Ouressa, freguesia de Algueirão,Mem Martins,
concelho de Sintra.

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
100 000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
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50 000,00 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Miguel
Luís de Jesus Araújo e José Amaro Caldeira Rente.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084039

CASA DO PRETO � FABRICO DE QUEIJADAS
DE SINTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7752 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502911263;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 193/20011212.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000,00 euros e
corresponde à soma de cinco quotas, sendo: uma de 1500,00 euros
pertencente ao sócio José Rodrigo Inácio d�Almeida; uma do valor
nominal de 1250,00 euros, pertencente à sócia Maria Teresa Coluna
Gato de Almeida e três iguais no valor nominal de 750,00 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Francisco José Gato d�Almeida,
Joaquim Luís Gato de Almeida e Sofia Helena Gato de Almeida.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084038

LOJA DA FLORISTA � FLORES ARTIFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 350 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503552658;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 192/20011212.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000,00 euros e está dividido em quatro quotas, duas de igual valor
nominal de 2250,00 euros, pertencentes cada uma delas a cada um
dos sócios José Miguel Garcia e Iracema Vicente Garcia e duas de igual
valor nominal de 250,00 euros, pertencentes cada uma delas a cada
um dos sócios Claudiney Aparecido Garcia e Volnei Clauder Garcia.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084035

O PINÓQUIO FELIZ � ESTABELECIMENTO DE ENSINO
PRÉ PRIMÁRIO E PRIMÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1550 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500390878;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 152/20011212.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de 5000,00 euros,
dividido em duas quotas de 2500,00 euros, uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084034

SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
PEREIRA & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3953 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501616292;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 151/20011212.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: duas quotas
do valor nominal, respectivamente, de 1340,00 euros, pertencentes
ao sócio José Alfredo Pereira Gaspar; duas quotas do valor nominal,
respectivamente, de 1330,00 euros, pertencente ao sócio Jorge
Manuel Pereira Gaspar; uma quota do valor nominal de 1000,00 euros,
pertencente à sócia Maria Helena Pereira Gaspar; e uma quota do
valor nominal de 1330,00 euros, pertencente à sócia Paula da
Conceição Pereira Gaspar.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084033

O GIRASSOLINHO � INFANTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2855 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501252835;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 148/20011212.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores que constam da escrita social, é de 5000,00 euros e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 2500,00 euros cada, pertencendo uma
à sócia Edite da Conceição Carreira da Fonseca Nogueira da Silva e a
outra à sócia Maria Aurora Folgado Tonel Lobato.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084032

FERREIRA & CALÇADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2567 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500929149;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 134/20011212.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.
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O texto completo na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084031

O CHAMARIZ � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6024 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502405791;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 133/20011212.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, pertencendo
uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084030

TEIXEIRA, MORGADO & CATROGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5517 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502218606;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 130/20011212.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros e corresponde à soma de três
quotas: duas, com o valor nominal de 2000,00 euros, cada uma delas,
ambas pertencentes ao sócio António Manuel Gomes Teixeira, e uma,
com o valor nominal de 1000,00 euros pertencente à sócia Sandra
Belisa Orvalho Teixeira.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro por todos os sócios.

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

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula. 3000084029

SAPATOCA � SAPATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2103 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500689547;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 128/20011212.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084027

MATEUS & BARROSO � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7350 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502813687;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 127/20011212.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros, cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084026

AUGUSTO & PAULA � PRÓTESE DENTÁRIA
E ODONTOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 115 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504490818;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 126/20011212.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros, cada, pertencente uma a cada sócio Augusto Rufino
Rocha Palhares e Ana Paula da Silva Rocha Palhares Pais.

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

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084024

BETAGÁS � COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS
E GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3266 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501650113;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 95/20011212.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
2506,00 euros, do sócio António Manuel Esteves Jordão; uma de
997,59 da sócia Carmelinda Calçada Fernandes Jordão; uma de
498,80 euros do sócio Fernando Manuel Calçada Jordão; uma de
498,80 euros do sócio António Paulo Calçada Jordão; uma de
498,80 euros da sócia Elizabete Maria Calçada Jordão.

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

Está conforme o original.

10 de Dezembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084023
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JOÃO & PALMIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1797 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500366896;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 15/20011212.

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

Foi alterado o artigo 3.º do contrato que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros,
correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 3000084022

FÁBRICA DE PASTELARIA E CHARCUTARIA ANGODOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3081/
770722 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500693196;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 49/011129.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte

redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas, uma de 3750 euros, pertencente ao sócio António Alfredo
Catarino e outra de 1250 euros, pertencente à sócia Ilda Virgínia Silva
Cunha Catarino.

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

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000084021

TRIPLICADO, FORMAÇÃO E TRADUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8528/
931217 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503119407;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 41/011129.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte

redacção:
3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de 4750 euros,
pertencente à sócia Isabel Maria Carvalho Reis e outra de 250 euros
pertencente à sócia Maria João Carvalho Reis.

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

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000084020

SOCIEDADE GESTORA DO AUTÓDROMO FERNANDA
PIRES DA SILVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 355/
980303 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504141643;

averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 27 e 28/011129.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 5, apresentação n.º 27/
011129. � Cessação de funções do vogal do conselho de
administração: João Paulo Teotónio Pereira, por falecimento em
14 de Setembro de 2001.

Inscrição n.º 7, apresentação n.º 28/011129. � Nomeação do vogal
do conselho de administração: vogal: Abel Saturnino da Silva Moura
Pinheiro, casado, residente na Rua do Prior, 1, Lisboa, por cooptação
em 11 de Outubro de 2001.

Está conforme o original.

23 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000084019

CONSTRUTORA METÁLICA DE EUSÉBIO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 347/
901123 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500073910;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 20/011129.

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

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 20/011129.
Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data: 9 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

24 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000084018

ANTÓNIO MARQUES, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 21/
980630 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 818661054;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/011129.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 6.º do contrato social que passa a ter a seguinte

redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social realizado em dinheiro é de 5000 euros e
corresponde à seguinte quota: uma quota no valor nominal de
5000 euros e pertencente sócio António Chagas Marques Lavanco.

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

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000084015

LEVI STAND � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5160/
890110 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502089750;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/011129.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte

redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e corresponde
à soma de duas quotas, uma de 4100 euros do sócio Virgílio dos Santos
Mendes, e outra de 900 euros da sócia Marta Filipa Sequeira Mendes.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000084014

COIMA, COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9187/
960807 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503796964;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/011129.

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

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 3.º do contrato social que passa a ter a seguinte

redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio Paulo Guilherme Marques Craveiro
Camacho; uma do valor nominal de 500 euros pertencente à sócia
Luísa Margarida Vieira Sarmento Botelho.

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

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 3000084012

LISBOA � 1.A SECÇÃO

EDIÇÕES 70, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 687/711018; identificação de pessoa colectiva n.º 500040042;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/001123.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração parcial do contrato quanto aos

artigos 1.º e 8.º
Montante do reforço e como foi subscrito: 38 000 000$, sendo

22 672 500$, por incorporação de reservas de reavaliação;
13 000 000$, de prestações suplementares e 2 327 500$, de
suprimentos.

Teor dos artigos alterados:

1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação EDIÇÕES 70, L.da

e tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 258, 3.º, freguesia de Coração
de Jesus, concelho de Lisboa.

3.º

O capital social é de 50 000 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores do activo, constantes da escrituração
e corresponde à soma das quotas seguintes: uma de 47 688 500$
pertencente ao sócio Joaquim José Soares da Costa e uma de
2 311 500$ pertencente à sócia Ana Maria da Silva Tavares Guimarães
Soares da Costa.

Mais certifico que é o seguinte o relatório referente às entradas em
espécie:

Relatório (nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades
Comerciais).

1 � Introdução. � As entradas em espécie para a realização do
capital de uma sociedade devem ser objecto de um relatório elaborado
por um revisor oficial de contas nos termos e nas condições
preceituadas no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

O presente relatório visa satisfazer os requisitos supra mencionados
relativamente à realização do aumento de capital de 12 000 000$ para
50 000 000$ da sociedade EDIÇÕES 70, L.da, pessoa colectiva
n.º 500090092, com sede na Avenida da Liberdade, 28, 3.º, em Lisboa.

O reforço e realização do aumento de capital foi efectuado tendo
por base o balanço referente a 31 de Agosto de 1992 e aprovado em
assembleia geral da sociedade em 14 de Setembro desse ano, e
conforme escritura celebrada no 10.º Cartório Notarial de Lisboa em
13 de Novembro de 1992, processou-se da seguinte forma:

22 672 500$ por incorporação de reservas de reavaliação;
13 000 000$ de prestações suplementares contabilizadas em nome

do sócio Joaquim José Soares da Costa;
2 327 500$ que o sócio Joaquim José Soares da Costa possuía na

conta de suprimentos.
2 � Metodologia. � O presente relatório foi elaborado de acordo

com a orientação contida nas recomendações técnicas da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas.

Face às características do crédito que constitui a entrada em espécie,
procedemos com a profundidade que considerámos adequada nas
circunstâncias, à confirmação da sua titularidade na data de deliberação
do aumento de capital mediante a análise histórica da respectiva conta
corrente e verificação documental, por amostragem, dos registos
contabilísticos de maior materialidade. Confirmámos igualmente a
respectiva evidenciação no mencionado balanço de 31 de Agosto de 1992 e
aprovado assembleia geral da sociedade em 14 de Setembro de 1992.

3 � Identificação do titular do crédito. � O detentor do crédito registado
na sociedade é o Joaquim José Soares da Costa, casado, contribuinte
n.º 113 844 220 e residente na data da respectiva escritura de aumento de
capital, na Rua da Bempostinha, 21, 5.º, E, em Vila Nova de Gaia.

4 � Declaração. � Em consequência do exposto, confirmamos que
o sócio identificado no n.º 3, era detentor em 31 de Agosto de 1992,
do crédito referido no n.º 1 sobre a sociedade EDIÇÕES 70, L.da que
foi convertido em capital social, conforme escritura celebrada no 10.º
Cartório Notarial de Lisboa em 13 de Novembro de 1992, e que os
valores contabilizados na conta de suprimentos do referido sócio
atingem nessa data, o valor nominal do respectivo aumento de capital.

Lisboa, 19 de Fevereiro de 2001. � Matos, Soares & Vaz, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Dr. Manuel Alberto
Gaspar Soares, Revisor Oficial de Contas n.º 807.

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

Está conforme o original.

9 de Abril de 2001. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 1000174787

ARQUIMO � ARQUITECTURA E IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3073/920520; identificação de pessoa colectiva n.º 502783346;
inscrição: 21122001.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Helena
Fernandes. 3000083413

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GENTE E LOCAIS � IMPRENSA E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8518/980730; identificação de pessoa colectiva n.º 504211226;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 27/20020926.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente António Luís Rodrigues Oliveira

Gregório por ter renunciado em 3 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000166820

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CABRAL � INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula n.º 9746/
001228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/001228.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 14 � 17 de Janeiro de 2003 1220-(85)

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte e foi constituída por:

1.º Serafim Alves Cabral e mulher Maria Manuela da Silva Oliveira,
casados na comunhão geral, residentes no lugar de Caniços, freguesia
de Travanca, concelho de Oliveira de Azeméis, donde são naturais,
com os números de identificação fiscal 172736021 e 176259627;

O outorgante marido intervém em seu nome e ainda como
procurador de José Dias Cabral e mulher Olinda Campos Alves, casados
na comunhão geral, residentes no lugar de Caniços, naturais
respectivamente das freguesias de Palmaz e Travanca, do concelho
de Oliveira de Azeméis, com os números de identificação fiscal
172736196 e 172736226, conforme procurações que arquivo;

2.º Pedro Alves Cabral e mulher Isabel Maria Marques Quintela,
casados na comunhão geral, também residentes naquele lugar dos
Caniços, e ambos naturais da Travanca, com os números de
identificação fiscal 169017095 e 182136370;

3.º Dr.ª Maria Margarida Moreira de Almeida Santos, casada,
advogada, com escritório nesta casa, natural da freguesia da Sé Nova,
concelho de Coimbra que outorga como procuradora da sociedade
Regalbrooke Limited, com sede social em International House, South
Street, Ipswich, Suffolk IP1 3 NU, Reino Unido.

Pacto social

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CABRAL � Investimentos e
Participações, SGPS, S. A., com sede na Rua de Almeida Brandão, 28,
freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em investimentos e gestão de
participações sociais de outras sociedades como forma indirecta de
exercício de actividades económicas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro é de 50 000 euros, representado por 50 000 acções, com o
valor nominal de 1 euro cada uma.

2 � O capital social poderá ser elevado por uma ou mais vezes até
ao montante de 10 000 000 de euros por deliberação do conselho de
administração que, nos termos legais fixará a forma, o prazo, as
condições de subscrição e as categorias de acções a emitir e os demais
termos em que se processará esse aumento.

ARTIGO 4.º

1 � As acções são ao portador.
2 � Poderão ser emitidos títulos representativos de 1, 10, 100,

500, 1000, 5000, 10 000, 50 000 e 100 000 acções.
3 � Os títulos, definitivos ou provisórios, terão a assinatura do

presidente do conselho de administração que poderá ser efectuada por
meio de chancela.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade pode adquirir acções próprias, dentro dos limites
legalmente previstos e realizar sobre elas operações que se mostrem
convenientes aos interesses sociais, mediante deliberação do conselho
de administração.

2 � As acções próprias não têm, enquanto se mantiverem na
titularidade da sociedade, quaisquer direitos sociais, incluindo o de
participação nos aumentos de capital, e não serão consideradas para
efeitos de votação ou convocação de assembleia geral, apurando-se
sempre as maiorias em função dos votos correspondentes ao capital,
excluídas essas acções.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode emitir obrigações nos termos em que a lei o
permitir e nas condições fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída pela universalidade dos
accionistas.

2 � As assembleias gerais serão compostas pelos accionistas que,
10 dias antes da data fixada para a reunião, tiverem averbadas em seu
nome, ou depositadas numa instituição de crédito ou na sede social,
pelo menos 50 acções, sem prejuízo da faculdade legal do agrupamento
dos pequenos accionistas para este efeito.

3 � A cada acção corresponde um voto.
4 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias gerais,

nos termos previstos no artigo 380.º do Código das Sociedades Comerciais.
5 � Os incapazes podem intervir nas assembleias gerais da sociedade

por intermédio dos seus legais representantes.
6 � As acções dada em penhor, arrestadas, penhoradas ou por

qualquer forma sujeitas a depósito ou administração judicial não
conferem ao respectivo mandatário, credor, depositário ou
administrador o direito de tomar parte nas assembleias gerais.

ARTIGO 8.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por quatro anos, sendo permitida a reeleição por
uma ou mais vezes.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral anual realizar-se-á salvo deliberação em
contrário nos três meses subsequentes ao termo de cada ano civil.

2 � As assembleias gerais de accionistas serão convocadas sempre
que a lei o determine, ou o conselho de administração o solicite, e
ainda quando o requererem um ou mais accionistas que possuam acções
correspondentes, pelo menos, a 5% do capital social.

3 � As assembleias gerais serão convocadas através de anúncios
convocatórios publicados com a antecedência mínima de um mês.

ARTIGO 10.º

1 � As deliberações são tomadas por maioria simples dos votos
dos accionistas presentes e representados, salvo nos casos em que a
lei ou o presente contrato exijam outra maior.

2 � Em primeira convocação a assembleia geral pode deliberar com
qualquer número de accionistas, excepto quando tenha por objecto a
alteração do contrato de sociedade ou outros assuntos para os quais a
lei exija a maioria qualificada, caso em que devem estar presentes
accionistas que detenham, pelo menos, acções correspondentes a um
terço do capital social.

CAPÍTULO IV
Conselho de administração

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por três membros: presidente e um vice-
presidente e um vogal, eleitos em assembleia geral por quatro anos e
reeleitos por uma ou mais vezes.

2 � O conselho de administração reunirá sempre que for convocado
pelo presidente ou pelo vice-presidente e deliberará nos termos
previstos no artigo 410.º do Código das Sociedades Comerciais não
ficando obrigado a reuniões periódicas.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica validamente obrigada:
a) Pela assinatura de um administrador;
b) Pela assinatura de procuradores nos termos dos respectivos

instrumentos de representação voluntária.

ARTIGO 13.º

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 396.º do Código das
Sociedades Comerciais não será exigida caução aos administradores.

CAPÍTULO V
Fiscalização

ARTIGO 14.º

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 413.º do Código das
Sociedades Comerciais, a fiscalização pertence a um fiscal único que
terá um suplente, sendo ambos eleitos por um período de três anos,
podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO VI
Exercício social e aplicação de resultados

ARTIGO 15.º

O ano social coincide com o ano civil salvo deliberação em
contrário.
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ARTIGO 16.º

Os lucros anuais, deduzidos todos os custos ou perdas, nos quais se
incluirão as necessárias reintegrações e amortizações terão a aplicação
seguinte:

a) Para reserva legal, 5%, até atingir o limite previsto na lei;
b) O remanescente terá a aplicação que for determinada pelos

accionistas em assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Dissolução

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos
pela lei.

2 � A liquidação efectuar-se-á extrajudicialmente e serão
liquidatários os membros do conselho de administração que estiverem
em exercício quando a dissolução for deliberada, os quais terão, além
dos poderes gerais mencionados nos diferentes números do artigo 152.º
do Código das Sociedades Comerciais, todos os demais que lhe sejam
especialmente atribuídos.

CAPÍTULO VIII
Disposições gerais

ARTIGO 18.º

A sociedade pode vir a estabelecer um regime de reforma para os
administradores, a cargo da sociedade, e a definir por regulamento
aprovado pela assembleia geral.

Órgãos sociais

Mesa da assembleia geral: presidente � Engenheiro Joaquim Alberto
Valente dos Santos, casado, residente em Barrocas, Branca, Albergaria-
-a-Velha, com o número de identificação fiscal 150017669;
secretário: Engenheiro Álvaro Rodrigues Lamego, residente em
Torreira Murtosa, solteiro, contribuinte n.º 196405696.

Conselho de administração: presidente � José Dias Cabral, casado,
contribuinte n.º 172736196; vice-presidente: Serafim Alves Cabral,
casado, contribuinte n.º 172736021; vogal: Pedro Alves Cabral, casado,
contribuinte n.º 169017095, todos casados, residentes no lugar de
Caniço, freguesia de Travanca, concelho de Oliveira de Azeméis.

Fiscal único: Ângelo Manuel de Oliveira Couto, revisor oficial de
contas n.º 590, com domicílio profissional na Rua do Dr. Sá Carneiro,
108, sala 5 M, São João da Madeira; suplente: Alberto Gomes Pereira
do Couto, revisor oficial de contas n.º 5, com domicílio profissional
na Rua do Dr. Sá Carneiro, 108, sala 5 M,  São João da Madeira.

24 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 1000175632

VILA FRANCA DE XIRA

PAULA VARA LUIZ � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5936/021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506382974;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/021120.

Certifico que, entre Paula Maria de Oliveira Vara Luiz e Guilherme
Luís foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paula Vara Luiz � Serviços
Médicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Vila Franca de Xira, na Quinta
de Santo Amaro, bloco A, lote 1, 6.º, direito, freguesia e concelho de
Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços médicos de pediatria e
formação na mesma área.

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 no
valor nominal de 2500 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou
parcialmente, 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 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência 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 móveis, imóveis ou direitos, 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.

20 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000292844

AUTO TÁXIS FREITAS & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 503/680710; identificação de pessoa colectiva n.º 500518890.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas aos anos de 2000 e
2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000169011

3 Ó � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3969/971023; identificação de pessoa colectiva n.º 502596104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000169010



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 14 � 17 de Janeiro de 2003 1220-(87)

AUTO TÁXIS ESTRELA VILAFRANQUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1012/810126; identificação de pessoa colectiva n.º 500518874;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/020207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$ tendo, em
consequência sido alterado o seu artigo 2.º o qual passa a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado em
dinheiro, já entrado na caixa social e correspondente à soma das
seguintes quotas: uma de 997,60 euros e outra de 1502,40 euros
pertencentes ao sócio Eduardo Simões da Silva Batista e uma de
997,60 euros e outra de 1502,40 euros pertencentes à sócia Maria
Emília Mesquita Rodrigues.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000168933

ELECTRO SILCAND � BOBINAGENS, INSTALAÇÕES
E REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 19 838/890818; identificação de pessoa colectiva n.º 502206551;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 67/011218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço de capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, tendo em
consequência alterado o seu artigo 3.º do contrato de sociedade, o qual
passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, dividido
pelas seguintes quotas: uma de 2500 euros, pertença do sócio José
Freitas da Silva e uma de 2500 euros, pertença da sócia Maria Alice
Braga Raimundo da Silva.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 1000168931

DUSTRIMETAL � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2443/920225; identificação de pessoa colectiva n.º 502731508;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/011207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço de capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, tendo em
consequência alterado o seu artigo 2.º do contrato de sociedade, o qual
passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

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

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 1000168932

MARVICAL � CENTRO COMERCIAL
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1788/880609; identificação de pessoa colectiva n.º 501995587;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 75/011220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço de capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em
consequência alterado o seu artigo 3.º do contrato de sociedade, o qual
passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, dividido
pelas seguintes quotas: uma de 2500 euros, pertença do sócio Marcelo
Jorge Rodrigues Pascoal e uma de 2500 euros, pertença da sócia Maria
de Fátima Jesus Martins de Carvalho Pascoal.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 1000168928

XIRACOMP � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3253/950111; identificação de pessoa colectiva n.º 503415600;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 49/011218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço de capital de 750 000$ para 1 002 410$, tendo em
consequência alterado o seu artigo 3.º do contrato de sociedade, o qual
passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, corresponde à soma de duas quotas a saber: uma quota de
4000 euros pertencente ao sócio Álvaro João Pinheiro da Costa; e,
uma quota de 1000 euros pertencente à sócia Principlina Vieira da
Costa Rafael.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 1000168929

TRINDADE & ANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1878/890217; identificação de pessoa colectiva n.º 502119926;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 27/020507.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em
consequência sido alterado o seu artigo 4.º do contrato de sociedade,
o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 €, e
corresponde à soma de duas quotas, uma do valor de 2100 €
pertencente a José Martins da Lomba e a outra no valor de 2900 €
pertencente a Teresa Cristina Borges Martins da Lomba Jesus.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000168924
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TRANSPORTES GONÇALVES & SAPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3474/960104; identificação de pessoa colectiva n.º 503575399;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/020503.

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

Designação de gerente com capacidade profissional de Carla
Alexandra Esteves Gonçalves Simões em 30 de Abril de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000168925

AUTO TÁXIS ARNALDO DOMINGOS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 542/690118; identificação de pessoa colectiva n.º 500978182;
inscrições n.os 2 e 4; números e data das apresentações: 27 e 29/
020321.

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

1 � Aumento de capital de 50 000$ para 400 000$ tendo em
consequência sido alterado o artigo 4.º o qual passou a ter a seguinte
redacção:

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e outros bens,
é de 400 000$, e corresponde à soma de duas quotas, do seguinte
modo: o sócio João dos Santos Flores, com uma quota de 360 000$;
a sócia Maria Felismina Barata Mendes, com uma quota de 40 000$.

2 � Aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$ tendo em
consequência sido alterado o artigo 4.º o qual passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas do seguinte
modo: uma quota no valor nominal de 4500 euros e outra quota no
valor nominal de 500 euros pertencentes ambas em comum e sem
determinação de parte ou direito a favor de João dos Santos Flores,
Daniel Mendes Flores de Sá, Jorge Mendes Flores e Avelina Mendes
Flores.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000168922

ABDUL AZIZ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3569/960523; identificação de pessoa colectiva n.º 503710628;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/011130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 1 000 000$ para 1 002 410$ tendo, em
consequência sido alterado o seu artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, e é
formado por três quotas, uma de valor nominal de 3000 euros
pertencente a Abdul Aziz Mohamadali Kadodya e duas quotas iguais
do valor nominal de 1000 euros, pertencente uma a cada um dos
sócios, Mohamed Usman Kadodya e Mohamed Ali Kadodya.

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

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000168920

DETA PORTUGUESA � BATERIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5329/20010710; identificação de pessoa colectiva n.º 501672796;
inscrição n.º 36; número e data da apresentação: 8/20020218.

Certifico que a sociedade em epígrafe requereu o seguinte acto de
registo:

Deliberação de redução do capital social.
Ao capital social de 23 126 799,24 euros, resultante do prévio

aumento motivado pela fusão por incorporação da Sociedade
Portuguesa de Acumulador Tudor, S. A., foi deliberado reduzir
4,42 euros para cobertura de prejuízos.

Capital após redução: 23 126 795 euros.
Data da deliberação: 30 de Janeiro de 2002.

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

Está conforme o original.

21 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José Resende
Ferreira Santos Costa. 1000168918

SOGNÉTICA � MONTAGENS E TÉCNICA
DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 888/790126; identificação de pessoa colectiva n.º 500780951;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 10 000 000$ para 10 000 042$ tendo, em
consequência sido alterado o seu artigo 3.º do contrato de sociedade,
o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 880 euros e corresponde a soma das quotas dos sócios que são: uma
quota de 26 187 euros do sócio Manuel Fernando Félix Marques, uma
quota de 23 693 euros do sócio Ezequiel Pedro Ferreira da Costa.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 1000168917

ALDRIDGE � CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4983/001108; identificação de pessoa colectiva n.º 505820145;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 2; números e datas
das apresentações: 6/020128 e 1/021120.

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

1 � Designação de gerente Nuno Clara Medroa em 20 de Julho de 1999.
2 � Cessação de funções de gerente de Nuno Clara Medroa por

renúncia em 15 de Março de 2001.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 1000168916

B. & B. CARVALHO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3910/970813; identificação de pessoa colectiva n.º 503969087.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000169008
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VIMARTE � SERRALHARIA E MONTAGEM
DE MARTINS & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 658/730703; identificação de pessoa colectiva n.º 500299498.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000169005

LAVANDARIA RIGUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2289/910607; identificação de pessoa colectiva n.º 502569034;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/011129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço de capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em
consequência alterado o seu artigo 3.º do contrato de sociedade, o qual
passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, corresponde à soma de duas quotas a saber: Valeriano dos
Santos Veiga, com uma quota de 2500 euros; e, Ana da Natividade
Cordeiro Veiga, com uma quota de 2500 euros.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 1000169003

ALAU � FURGONETAS DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3016/940106; identificação de pessoa colectiva n.º 503006637.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000169001

CMAS � SYSTEMS CONSULTANTS
CONSULTORIA DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5482/011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505750759.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000168999

SILVERCEL � COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5046/010103; identificação de pessoa colectiva n.º 505281759.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000168998

TRANSPORTADORA A-DE-FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2818/930916; identificação de pessoa colectiva n.º 503088242.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000168995

MOREIRA, LUÍS, FILOMENA & PADIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1129/820330; identificação de pessoa colectiva n.º 501261486.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000168994

ROCHACONTA � CONTABILIDADE E PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1607/861118; identificação de pessoa colectiva n.º 501741267.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000168991

BREJOTIR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3015/940308; identificação de pessoa colectiva n.º 500314969.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000168987

SOCICOSTA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1838/881031; identificação de pessoa colectiva n.º 502058447.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000168984

DUSTRIMETAL � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2443/920225; identificação de pessoa colectiva n.º 502731508.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000169009

DUSTRIMETAL � METALÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 918/790619; identificação de pessoa colectiva n.º 500789711.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000169007
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CHAPITRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4643/991029; identificação de pessoa colectiva n.º 504662430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000169006

MPE � MONTAGENS PROJECTOS E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2088/900817; identificação de pessoa colectiva n.º 502407506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000169004

TRANSPORTES TIAGO & VENÂNCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4192/980522; identificação de pessoa colectiva n.º 504186620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000169002

MARVICAL � CENTRO COMERCIAL
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1788/880609; identificação de pessoa colectiva n.º 501995587.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000169000

XIRACOMP � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3253/950111; identificação de pessoa colectiva n.º 503415600.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000168997

CONSTRUÇÕES AMARELENSE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3093/940527; identificação de pessoa colectiva n.º 503249475;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/011129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em
consequência alterado o seu artigo 3.º do contrato de sociedade, o qual
passa a ter a seguinte nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo, cada uma delas, respectivamente, aos sócios Sebastião
da Silva e Arménio da Conceição Silva.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 1000168992

ESTÚDIO FOTOGRÁFICO FONTE NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3090/940523; identificação de pessoa colectiva n.º 503224901;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/021125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$ tendo, em
consequência alterado o seu artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte
nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é de
5000 euros, representado por duas quotas de 2500 euros, pertencentes
uma de cada um dos sócios Avelino Gonçalves Fernandes e Matilde
de Moura Barrigas Fernandes.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000350879

DO VALE & PINTO � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5811/020730; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
020730.

Certifico que, entre Vasco Alexandre da Silva Pinto e Carla Cristina
do Vale Luís Fernandes, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Do Vale & Pinto � Consultores, L.da,
e vai ter a sua sede na Praceta do General Norton de Matos, 6, loja
B, na Quinta da Piedade, freguesia da Póvoa de Santa Iria, concelho
de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho de Estarreja, ou para concelho limítrofe, e bem assim criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto consultoria e serviços no âmbito da
instrução, estudo e coordenação de processos com vista à obtenção
de alvarás, certificações e licenças para o desenvolvimento de
actividades comerciais e industriais; consultoria, orientação e assistência
operacional a empresas, públicas ou particulares, e outros organismos
na área das relações públicas, comunicação, planeamento, organização,
controlo, informação e gestão; actividade de contabilidade, auditoria
e consultadoria fiscal, incluindo o registo de operações contabilísticas
correntes, verificação e revisão de contas; consultoria e acessória na
área da segurança, higiene e saúde no trabalho, incluindo o estudo,
elaboração, coordenação e acompanhamento de planos de segurança
e saúde no trabalho, a promoção e concretização de aplicação dos
princípios gerais de prevenção nas opções técnicas e organizativas
necessárias à planificação do trabalho de empresas e organismos, a
promoção e divulgação de informação sobre riscos profissionais e
coordenação e controlo dos métodos de trabalho; consultoria em
engenharia civil abrangendo a elaboração de projectos de engenharia
civil, estudos técnicos e especializados para a indústria da construção,
fiscalização, supervisão, gestão e responsabilidade de obras; consultoria
arquitectónica no âmbito da concepção e execução de projectos de
arquitectura, planeamento urbanístico e paisagístico.
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ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondente à soma de duas quotas, uma no valor de
4000 euros, pertencente ao sócio Vasco Alexandre da Silva Pinto, e
a outra no valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Carla
Cristina do Vale Luís Fernandes.

ARTIGO 5.º

A representação da sociedade em juízo e fora dele, cabe ao sócio
fundador Vasco Alexandre da Silva Pinto, desde já nomeado gerente,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, bastando a sua assinatura para vincular a sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mesma
para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atribuindo
tais poderes através de procuração.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 � A cessão total ou parcial de quotas a quaisquer terceiros carece

de consentimento prévio da sociedade.
3 � No caso de cessão parcial ou total de quotas a quaisquer

terceiros, os outros sócios gozam do direito de preferência pelo preço
e na proporção da participação de que sejam titulares.

ARTIGO 8.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos
aos negócios sociais, respondendo individualmente cada gerente, nesse
caso, pelas obrigações que assumir.

ARTIGO 9.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a participação
da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto diferente, ou reguladas por lei
especial, e inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá exigir a todos os sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de 25 000 euros cabendo à assembleia
geral a determinação de tal exigência, o prazo da respectiva realização
e a quantia exigível a cada um que não poderá ser superior à proporção
da respectiva participação no capital.

ARTIGO 11.º

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

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota na parte em que

não foi adjudicado ao seu titular;
d) Por infracção do sócio que outorgar a escritura de cedência da

sua quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir
na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 7.º deste contrato.

ARTIGO 12.º

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual serão aplicados,
depois de deduzida a percentagem destinada à constituição de reserva
legal, para os fins julgados convenientes aos interesses sociais e para
dividir pelos sócios, na proporção das respectivas quotas, conforme
for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Para as deliberações de alteração ao contrato exigir-se-á a maioria
de três quartos dos votos correspondentes ao capital social, requerendo-
-se essa maioria, também para as decisões de fusão, cisão ou
transformação.

ARTIGO 14.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, qualquer um dos gerentes autorizados a efectuar o
levantamento do capital social para fazer face às despesas de
constituição, registo e instalação.

ARTIGO 15.º

Para todas as questões que possam emergir deste contrato, incluindo
as que respeitam à interpretação, validade ou subsistência das
respectivas cláusulas, é exclusivamente competente o foro da Comarca
de Vila Franca de Xira, com expressa renúncia a qualquer outro.

Disposição transitória

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais consideram-se adquiridos e ratificados pela sociedade os
direitos e obrigações emergentes de todos os negócios jurídicos que
sejam celebrados em nome da sociedade pelo gerente que a vincula
nos termos do contrato a partir da data da sua constituição e antes de
efectuado o registo.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000924913

VHM � PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4513/990527; identificação de pessoa colectiva n.º 504508474.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000168957

AUTO TÁXIS ÂNGELO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5186/010418; identificação de pessoa colectiva n.º 505429942.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000168959

TINTURARIA CRISTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 448/670210; identificação de pessoa colectiva n.º 500563080.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000168961

FORMÓVEL � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
METÁLICOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1433/850312; identificação de pessoa colectiva n.º 501513531;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 14/020722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
reforço de capital de 1 000 000$ para 1 002 410$, tendo em
consequência alterado o seu artigo 5.º do contrato de sociedade, o qual
passou a ter a seguinte nova redacção.

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de quatro quotas, uma de 2500 euros e outra de
1000 euros, pertencentes ao sócio João Joaquim Gil Gregório, outra
de 750 euros, pertencente ao sócio Alexandre Miguel Lucas Gregório
e outra de 750 euros pertencente à sócia Ana Cristina Lucas Gregório.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 1000168964
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HNC � PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE SOM E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2654/921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502919418;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 72/011218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 500 000$ para 1 002 410$, tendo em
consequência alterado o seu artigo 4.º do contrato de sociedade, o qual
passou a ter a seguinte nova redacção.

4.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, dividido
pelas seguintes quotas: uma de 3000 euros, pertença do sócio Afonso
Lourenço Correia da Costa; uma de 2000 euros, pertença do sócio
Joaquim António Nisa Júnior.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 2000924115

CRIADORA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula n.º 5809/
020730; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020730.

Certifico que, entre, Vasco Alexandre da Silva Pinto e Carla Cristina
do Vale Luís Fernandes, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CRIADORA � Construções, L.da, e vai
ter a sua sede na Praceta do General Norton de Matos, 6, loja B,
Quinta da Piedade, freguesia da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila
Franca de Xira.

ARTIGO 2.º

A gerência pode deslocar livremente a sede social dentro do mesmo
concelho, ou para concelho limítrofe, e bem assim criar sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais de representação no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a: construção civil e obras públicas,
executadas numa base de conta própria, empreitada ou subempreitada,
compreendendo a construção, ampliação, transformação, restauro e
impermeabilização de todo o tipo de edifícios, incluindo os pré-
-fabricados. Construção e reparação de coberturas (telhados) e das
respectivas estruturas, instalação de caleiras e de algerozes e
revestimentos metálicos ou outros de telhados.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondente à soma de duas quotas, uma no valor de
4000 euros, pertencente ao sócio Vasco Alexandre da Silva Pinto, e
a outra no valor de 1000 euros, pertencente à sócia Carla Cristina do
Vale Luís Fernandes.

ARTIGO 5.º

A representação da sociedade em juízo e fora dele, cabe ao sócio
fundador Vasco Alexandre da Silva Pinto, desde já nomeado gerente,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, bastando a sua assinatura para vincular a sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mesma
para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atribuindo
tais poderes através de procuração.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 � A cessão total ou parcial de quotas a quaisquer terceiros carece

de consentimento prévio da sociedade.

3 � No caso de cessão parcial ou total de quotas a quaisquer
terceiros, os outros sócios gozam do direito de preferência pelo preço
e na proporção da participação de que sejam titulares.

ARTIGO 8.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fianças,
abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais, respondendo individualmente cada gerente, nesse caso,
pelas obrigações que assumir.

ARTIGO 9.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a participação
da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto diferente, ou reguladas por lei
especial, e inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá exigir a todos os sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de 25 000 euros cabendo à assembleia
geral a determinação de tal exigência, o prazo da respectiva realização
e a quantia exigível a cada um que não poderá ser superior à proporção
da respectiva participação no capital.

ARTIGO 11.º

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

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota na parta em que

não for adjudicado ao seu titular;
d) Por infracção do sócio que outorgar a escritura de cedência da

sua quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir
na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 7.º deste contrato.

ARTIGO 12.º

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual serão aplicados,
depois de deduzida a percentagem destinada à constituição de reserva
legal, para os fins julgados convenientes aos interesses sociais e para
dividir pelos sócios, na proporção das respectivas quotas, conforme
for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Para as deliberações de alteração ao contrato exigir-se-á a maioria
de três quartos dos votos correspondentes ao capital social, requerendo-
se essa maioria, também para as decisões de fusão, cisão ou
transformação.

ARTIGO 14.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, qualquer um dos gerentes autorizados a efectuar o
levantamento do capital social para fazer face às despesas de
constituição, registo e instalação.

ARTIGO 15.º

Para todas as questões que possam emergir deste contrato, incluindo
as que respeitam à interpretação, validade ou subsistência das
respectivas cláusulas, é exclusivamente competente o foro da Comarca
de Vila Franca de Xira, com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 2000924891

DEMPREITADA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula n.º 5810/
020730; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020730.

Certifico que, entre, Vasco Alexandre da Silva Pinto e Carla Cristina
do Vale Luís Fernandes, foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DEMPREITADA � Constru-
ções, L.da, e vai ter a sua sede na Praceta do General Norton de
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Matos, 6, loja B, Quinta da Piedade, freguesia da Póvoa de Santa
Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 2.º

A gerência pode deslocar livremente a sede social dentro do mesmo
concelho, ou para concelho limítrofe, e bem assim criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a: construção civil e obras públicas,
executadas numa base de conta própria, empreitada ou subempreitada,
compreendendo a construção, ampliação, transformação, restauro e
impermeabilização de todo o tipo de edifícios, incluindo os pré-
fabricados. Construção e reparação de coberturas (telhados) e das
respectivas estruturas, instalação de caleiras e de algerozes e
revestimentos metálicos ou outros de telhados.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondente à soma de duas quotas, uma no valor de
4000 euros, pertencente ao sócio Vasco Alexandre da Silva Pinto, e
a outra no valor de 1000 euros, pertencente à sócia Carla Cristina do
Vale Luís Fernandes.

ARTIGO 5.º

A representação da sociedade em juízo e fora dele, cabe ao sócio
fundador Vasco Alexandre da Silva Pinto, desde já nomeado gerente,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, bastando a sua assinatura para vincular a sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mesma
para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atribuindo
tais poderes através de procuração.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 � A cessão total ou parcial de quotas a quaisquer terceiros carece

de consentimento prévio da sociedade.
3 � No caso de cessão parcial ou total de quotas a quaisquer

terceiros, os outros sócios gozam do direito de preferência pelo preço
e na proporção da participação de que sejam titulares.

ARTIGO 8.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos
aos negócios sociais, respondendo individualmente cada gerente, nesse
caso, pelas obrigações que assumir.

ARTIGO 9.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a participação
da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto diferente, ou reguladas por lei
especial, e inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá exigir a todos os sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante de 25 000 euros cabendo à assembleia
geral a determinação de tal exigência, o prazo da respectiva realização
e a quantia exigível a cada um que não poderá ser superior à proporção
da respectiva participação no capital.

ARTIGO 11.º

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

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota na parta em que

não for adjudicado ao seu titular;
d) Por infracção do sócio que outorgar a escritura de cedência da

sua quota, depois de os sócios ou a sociedade terem declarado preferir
na cessão, de harmonia com o disposto no artigo 7.º deste contrato.

ARTIGO 12.º

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual serão aplicados,
depois de deduzida a percentagem destinada à constituição de reserva

legal, para os fins julgados convenientes aos interesses sociais e para
dividir pelos sócios, na proporção das respectivas quotas, conforme
for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Para as deliberações de alteração ao contrato exigir-se-á a maioria
de três quartos dos votos correspondentes ao capital social, requerendo-
se essa maioria, também para as decisões de fusão, cisão ou
transformação.

ARTIGO 14.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, qualquer um dos gerentes autorizados a efectuar o
levantamento do capital social para fazer face às despesas de
constituição, registo e instalação.

ARTIGO 15.º

Para todas as questões que possam emergir deste contrato, incluindo
as que respeitam à interpretação, validade ou subsistência das
respectivas cláusulas, é exclusivamente competente o foro da Comarca
de Vila Franca de Xira, com expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000924905

ANTEREX 2 � MONTAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula n.º 3330/
950417; identificação de pessoa colectiva n.º 502870141; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/021121.

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

Cessação de funções de gerente de Manuel dos Anjos Centeio Aleluia
por renúncia em 14 de Setembro de 1995.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000292895

COFRACARMO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3915/970825; identificação de pessoa colectiva n.º 503969133;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/021119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de € 74 819,68 para € 75 000,00.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000292828

TRANSPORTES GONÇALVES & SAPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3474/960104; identificação de pessoa colectiva n.º 503575399;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/021119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 25 000,00 € para 75 000,00 € tendo, em
consequência alterado o seu artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 75 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 37 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000920144

IAPSA � PORTUGUESA PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4784/000329; identificação de pessoa colectiva n.º 502367342;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 4/020930.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 99 759,58 € para 99 759,82 € tendo, em
consequência alterado o seu artigo 4.º o qual passou a ter a seguinte
nova redacção:

4.º

O capital social é de 99 759,82 euros, integralmente realizado,
correspondendo à soma de duas quotas, uma do valor 99 659,82 euros,
pertencente à sócia Industrias Y Almacenes Pablos, S. A., e outra no
valor de 100 euros, pertencente à sócia Laboratórios Syva, S. A.

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

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000292879

ERGONAFIS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ACTIVIDADES FÍSICAS E EM ERGONOMIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5937/021120; identificação de pessoa colectiva n.º 506379183;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/021120.

Certifico que, entre Paulo Jorge Roque Matos e Mónica Luís
Rodrigues foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos
artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ERGONAFIS � Prestação de
Serviços de Actividades Físicas e em Ergonomia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Casal da Serra,
lote 44, 6.º, direito, no lugar e freguesia de Póvoa de Santa Iria,
concelho de Vila Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma 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 prestação de serviços a
actividades físicas e na área da higiene, segurança e ergonomia.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 5000 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000292852

ÉSAGÁ � CONSULTORIA EM TRATAMENTOS
DE SUPERFÍCIES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5916/021104; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 14/021104.

Certifico que, entre António Salvado Henriques e Maria Alexandrina
Ramalho Ribeiro Henriques, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ÉSAGÁ � Consultoria em
Tratamentos de Superfícies, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sarmento Pimentel, 94,
lugar e freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de
Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria, em tratamentos
de superfície e produção de revestimentos compósitos e químicos com
qualidade especificada.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 8000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 4000 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Salvado
Henriques.

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência 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 móveis, imóveis ou direitos, 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.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 2000920748
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SOBOPRAM � SISTEMAS DE TRATAMENTO
DE EFLUENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5918/021106; identificação de pessoa colectiva n.º 503921637;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/021106.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi alterado o
artigo 1.º, n.º 1 do contrato de sociedade, o qual passou a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOBOPRAM � Sistemas de
Tratamento de Efluentes, L.da, passa a ter a sua sede no Tagides Parque,
Urbanização Morgado de Santo António, lote 63, 4.º esquerdo, freguesia
da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 2000920721

ANIS VERDE � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4437/990318; identificação de pessoa colectiva n.º 504527525;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
021122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi averbada a
deslocação da sede para a Rua de Almeida Garrett, 74, lugar, freguesia
e concelho de Vila Franca de Xira.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santo. 2000292143

ÁGUAS & FREIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1760/880314; identificação de pessoa colectiva n.º 501951180;
inscrições n.os 11 e 12; números e data das apresentações: 4 e 5/
021018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram alterados
os artigos 1.º (corpo), 2 e 3.º do contrato de sociedade, o qual passou
a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Águas & Filhos, L.da, e tem a sua sede
na Estrada Nacional 10, lote 37, loja, freguesia de Alverca do Ribatejo,
concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de veículos automóveis
novos e usados, máquinas e alfaias agrícolas, máquinas industriais e
acessórios e reparação automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro é de
149 639,36 euros, e corresponde à soma de três quotas divididas da
seguinte forma: uma de 89 783,62 euros, pertencente ao sócio José
António Águas Duarte; uma de 29 927,87 euros, pertencente ao sócio
José Paulo Gonçalves Duarte e uma de 29 927,87 euros, pertencente
ao sócio Jorge Manuel Gonçalves Duarte.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 20 vezes o capital social, quando a
sociedade delas o carecer, nas condições a estabelecer em assembleia
geral.

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

Está conforme o original.

27 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 2000923950

BE ABLE � APOIO PEDAGÓGICO E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5188/010418; identificação de pessoa colectiva n.º 505457750;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/021118.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria José
Resende Ferreira Santos Costa. 2000925014

GA � PROJECTOS DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira.
Matrícula n.º 5036/001215; identificação de pessoa colectiva
n.º 505219751.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000168990

CARMOTRANS � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira.
Matrícula n.º 2609/921009; identificação de pessoa colectiva
n.º 502871911.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000168988

GUSTAVO PEREIRA � LEVANTAMENTOS
TOPOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3843/970512; identificação de pessoa colectiva n.º 503984558;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/011129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado o
aumento de capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo em
consequência alterado o seu artigo 3.º o qual passou a ter a seguinte
nova redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte
modo: Gustavo Tavares Pereira, com uma quota do valor nominal de
4750 euros; Paula Cristina Nunes Pereira, com uma quota do valor
nominal de 250 euros.

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

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria João
Nunes Caixeiro Carvalhal Santos. 1000168985
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GRÁFICA BOM SUCESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2325/910829; identificação de pessoa colectiva n.º 502629517.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados
os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2001.

18 de Novembro de 2002. � O Conservador Auxiliar, José António
Dias Pestana. 1000168982

PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO

CONTABENTO � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula n.º 74;
identificação de pessoa colectiva n.º 503905380; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20021127.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sua sede para a Rua
dos Pelames, lote 2, freguesia e concelho de Alter do Chão, tendo
por consequência alterado parcialmente o pacto social quanto ao seu
artigo 1.º, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONTABENTO � Contabilidade,
Fiscalidade e Informática, L.da, tem a sua sede na Rua dos Pelames,
lote 2, freguesia e concelho de Alter do Chão, e durará por tempo
indeterminado a contar de hoje.

2 � (Mantém-se.)

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

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Cristina Isabel
Batista Garraio Catela. 2001348126

ELVAS

ELVISDATA � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 727/930203;
identificação de pessoa colectiva n.º 502912618; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20021122.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foi registado o seguinte acto:

Mudança de sede: Rua de Alcamim, 61, 1.º, esquerdo, freguesia de
Assunção, concelho de Elvas.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 2001310595

MASSANGANO INTERNACIONAL TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 925/
970102; identificação de pessoa colectiva n.º 503812048; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 10/20021122.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe
foi registado o seguinte acto:

Aumento e redenominação do capital.
Aumento de 2007,21 € em dinheiro pelos sócios na proporção das

respectivas quotas, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º
do pacto social, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em numerário é de
5000 euros, dividido em duas quotas pertencentes a cada um dos sócios

Manuel Miguel Cabeceira Esquetim e Sjouke Bruinsma no valor de
2500 euros, cada.

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

Está conforme o original.

22 de Novembro de 2002. � A Ajudante, Maria Catarina Virtuosa
Mourato Coelho Pires Pernas. 2001310617

PORTO
FELGUEIRAS

BLUSA � EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 924/
911015; identificação de pessoa colectiva n.º 502261366; data da
apresentação: 270602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 3000084009

LOUSOFIR � INDÚSTRIA DE COMPONENTES
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2672/
020624; identificação de pessoa colectiva n.º 504909134; data da
apresentação: 280602.

Certifico que, foi efectuado o depósito dos documentos, na pasta
respectiva, respeitante à prestação de contas do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

11 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 1000128040

EUROFLEX � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 624/
871013 identificação de pessoa colectiva n.º 501890378; data da
apresentação: 120802.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documentos
respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2001 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

23 de Dezembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Emília Moreira
de Magalhães. 1000147746

MAIA

CM � CLÍNICA MAIA � GESTÃO DE PROJECTOS
DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 47 186/
900926; identificação de pessoa colectiva n.º 502420235.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19, apresentação n.º 1/
20021107 � Cessação de funções dos administradores Domingos
Miguel Sequeira de Almeida e José Manuel Queirós Dias da Fonseca,
em 14 de Outubro de 2002, por renúncia.

b) Pela inscrição n.º 20, apresentação n.º 2/20021107. �
Designação, até termo do mandato em curso, dos administra-
dores: presidente � José Manuel Queirós Dias da Fonseca, casado,
residente na Avenida da República, 779, 10.º, B, Matosinhos;
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vogal: João Duarte Coelho do Sameiro Espregueira Mendes, casado,
residente na Rua do Fez, 652, Porto.

Data da deliberação: 14 de Outubro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

8 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001222203

CM � CLÍNICA MAIA � GESTÃO DE PROJECTOS
DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 47 186/
900926; identificação de pessoa colectiva n.º 502420235.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Pela inscrição n.º 21, apresentação n.º 3/20021107 � Alteração
do contrato com reforço do capital.

Artigos alterados: do 4.º ao 33.º
Artigo eliminado: o n.º 2 do artigo 5.º; artigo aditado: 34.º
Capital: 500 000,00 euros, após o reforço de 450 000,00 €, em

dinheiro, mediante a emissão de 90 000 acções, ordinárias, ao
portador, com o valor nominal de 5,00 €, cada, ficando, os referidos
artigos com a redacção que segue:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode, igualmente, associar-se com outras pessoas
jurídicas para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

O capital social é de 500 000 euros e encontra-se integralmente
subscrito e realizado e é dividido em 100 000 acções, ordinárias, com
o valor nominal de 5 euros cada.

ARTIGO 6.º

1 � As acções poderão ser tituladas ou escriturais, nominativas ou
ao portador, sendo, neste último caso, reciprocamente convertíveis.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, poderão
existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10 000, 50 000, 100 000,
500 000, 1 000 000, 10 000 000, 50 000 000 e 100 000 000 de acções.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores, podendo
ambas as assinaturas ser de chancela, por eles autorizada, ou por igual
número de mandatários da sociedade para o efeito designados.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto que poderão
ser remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio,
se a assembleia geral assim o deliberar, devendo, sendo esse o caso,
definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.

5 � No caso de incumprimento da obrigação de remição a sociedade
fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em montante a
determinar na data em que se verificar a deliberação da emissão.

6 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legislação
aplicável.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir warrants autónomos, nos termos
da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos accionistas ou
do conselho de administração.

2 � Aplicar-se-á aos warrants emitidos, com as necessárias
adaptações, o disposto nos n.os 1, 2, 3 e 6 do artigo 6.º

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode emitir qualquer tipo de obrigações nos termos
da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos accionistas ou
do conselho de administração.

2 � Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em acções
de categorias especiais obrigações com direito de subscrição de acções
de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberada pelo conselho de administração
a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no número

anterior, deverão existir as categorias especiais de acções aí mencio-
nadas.

4 � Aplicar-se-á às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, dispostos nos n.os 1, 2, 3 e 6 do artigo 6.º

ARTIGO 9.º

1 � Os accionistas poderão efectuar à sociedade prestações
pecuniárias além das entradas de capital.

2 � O montante global das prestações acessórias não poderá
exceder 300 vezes o valor do capital social.

3 � As prestações acessórias poderão ser realizadas nas modalidades
de contrato de suprimento e ou de prestações suplementares de capital,
aplicando-se-lhe o regime estabelecido no Código das Sociedades
Comerciais para estes institutos.

4 � As prestações acessórias poderão ser objecto de remuneração
no caso de assumirem a modalidade de contrato de suprimento.

5 � A realização de prestações acessórias depende de acordo entre
a sociedade e os accionistas interessados.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração
composto por três, cinco ou sete membros, um dos quais será
presidente, eleitos em assembleia geral, designando o conselho de
administração o administrador-delegado, se existir.

2 � Ao administrador-delegado caberá, nomeadamente, o
expediente e a execução das resoluções do conselho.

3 � O conselho de administração poderá delegar numa comissão
executiva a competência e os poderes de gestão dos negócios sociais
que entenda dever atribuir-lhe.

4 � Competirá ao conselho de administração regular o
funcionamento da comissão executiva e o modo como exercerá os
poderes que lhe forem cometidos.

5 � A comissão executiva terá a composição e integrará os
elementos que o conselho de administração, de entre os seus membros,
para o efeito indicar.

ARTIGO 11.º

1 � A eleição de um administrador, será efectuada prévia e
isoladamente, cabendo a propositura de listas a grupos de accionistas
que detenham acções representativas de mais de 10 e menos de 20%
do capital social.

2 � O mesmo accionista não pode subscrever mais de uma lista.
3 � Cada lista deve conter, pelo menos, a identificação de duas

pessoas elegíveis para cada um dos cargos a preencher.
4 � Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a votação

incide sobre o conjunto destas listas.

ARTIGO 12.º

O disposto no artigo anterior só será aplicável se a sociedade for
considerada de subscrição pública, concessionária do Estado ou de
entidade a ele equiparada.

ARTIGO 13.º

Compete ao conselho de administração assegurar a gestão dos
negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto
social, para o que lhe são conferidos os mais amplos poderes, incluindo,
nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contestar
quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se
em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração poderá
delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamento ou

locar, adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis ou móveis,
incluindo acções, quotas ou obrigações;

d) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou

entidades nos termos do artigo 4.º do contrato social;
f) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de empréstimos

no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar a fiscalização
das entidades mutuantes;

g) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
exercício de cargos sociais noutras empresas;

h) Deliberar que a sociedade preste, às sociedades de que seja titular
de acções, quotas ou partes sociais, apoio técnico e financeiro.
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ARTIGO 14.º

1 � Todos os documentos que obriguem a sociedade incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários terão validade quando
assinado por:

a) Dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício

do respectivo mandato;
c) Um administrador se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) Dois mandatários, nos termos do respectivo mandato;
e) Um mandatário, se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado pelo conselho de administração ou por qualquer
administrador com poderes para o designar.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador ou por um dos mandatários.

ARTIGO 15.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente, o
administrador-delegado ou dois dos membros o convoquem, devendo
as deliberações que forem tomadas constar das respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emitidos.
4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões

do conselho por outro administrador mediante carta que explicitando
o dia e hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao presidente,
mencionada na acta e arquivada.

5 � Os administradores poderão votar por correspondência a
solicitação do presidente do conselho.

ARTIGO 17.º

1 � Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou
definitivo, de qualquer administrador, o conselho de administração
providenciará quanto à sua substituição.

2 � Se se tratar de falta definitiva do administrador eleito ao abrigo
das regras especiais consignadas no artigo 11.º, proceder-se-á a eleição.

ARTIGO 18.º

Os membros do conselho de administração caucionarão o exercício
do seu cargo conforme for deliberado pela assembleia geral que os
eleger ou, na falta de deliberação, pela importância mínima legalmente
exigida e por qualquer das formas permitidas.

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único, sendo
eleitos em assembleia geral um membro efectivo e um suplente.

ARTIGO 20.º

As atribuições do fiscal único são as que lhe são especificadas na lei
e as que ficam consagradas nestes estatutos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam que, até oito dias antes da realização da assembleia
comprovem, junto da sociedade, a sua titularidade nos termos
estabelecidos na lei.

2 � A presença, nas assembleias gerais de accionistas titulares de
acções preferenciais sem voto e a sua participação na discussão dos
assuntos da ordem do dia depende de autorização do presidente da
mesa, a qual poderá ser revogada pela assembleia.

ARTIGO 22.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

ARTIGO 23.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente

ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa que indique o nome, domicílio do
representante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

3 � Se a sociedade for considerada sociedade com o capital aberto
ao investimento do público, os accionistas poderão votar por
correspondência, no que se refere exclusivamente à alteração do
contrato social e à eleição dos órgãos sociais.

4 � Só serão considerados os votos por correspondência, desde
que recebidos na sede da sociedade, por meio de carta registada com
aviso de recepção dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral,
com pelo menos três dias de antecedência em relação à data da
assembleia, sem prejuízo da obrigatoriedade da prova da qualidade de
accionista, nos termos previstos no artigo 21.º deste contrato.

5 � A declaração de voto deverá ser assinada pelo titular das acções
ou pelo seu representante legal, devendo o accionista, se pessoa
singular, acompanhar a declaração de cópia autenticada do seu bilhete
de identidade, se pessoa colectiva deverá a assinatura ser reconhecida
notarialmente na qualidade e com poderes para o acto.

6 � Só serão consideradas válidas as declarações de voto de onde
conste de forma expressa e inequívoca:

a) A indicação do ponto ou pontos de ordem de trabalhos a que respeita;
b) A proposta concreta a que se destina, com indicação do ou dos

proponentes;
c) A indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada

proposta, bem como se o mesmo e mantém caso a proposta venha a
ser alterada pelo seu proponente.

7 � Não obstante o disposto na alínea b) do número anterior, é
permitido a um accionista que envie declaração de voto relativamente
a certa proposta declarar que vota contra todas as demais propostas
no mesmo ponto de ordem de trabalhos, sem outras especificações.

8 � Entender-se-á que os accionistas que enviem declarações de
voto por correspondência se abstêm na votação das propostas que
não sejam objecto dessas declarações.

9 � Não obstante o disposto na alínea c) do n.º 6, pode o accionista
condicionar o sentido de voto para certa proposta à aprovação ou
rejeição de outra, no âmbito do mesmo ponto da ordem de trabalhos.

10 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral, ou ao seu
substituto, verificar da conformidade das declarações de voto por
correspondência, valendo como não emitidos os votos correspondentes às
declarações não aceites.

ARTIGO 24.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde que
se encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de
acções que titulem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 25.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente,
um vice-presidente e um secretário.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente, em caso de ausência
ou impedimento deste, competindo-lhe, nomeadamente, convocar
assembleias gerais, dirigi-las e praticar quaisquer actos ou competências
previstas na lei, neste pacto ou em deliberação de accionistas.

ARTIGO 26.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para reunião da

assembleia geral anual;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de

administração ou o fiscal único o julguem conveniente ou a
requerimento de accionistas que representem, pelo menos, o mínimo
de capital social imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 27.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada
pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá delegar uma comissão de
vencimentos para o cumprimento do disposto no número anterior.

ARTIGO 28.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V
Disposições gerais

ARTIGO 29.º

O exercício social coincide com o ano civil.
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ARTIGO 30.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de prestação
de conta anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à formação
ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente a aplicação
que a assembleia geral, por maioria simples, destinar, podendo esta
deliberar distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 31.º

O conselho de administração, obtido o consentimento do fiscal
único, poderá resolver fazer adiantamentos sobre lucros no decurso
de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 32.º

1 � A assembleia poderá deliberar que o capital seja reembolsado
total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor nominal de
cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de
reembolso parcial, se proceda a sorteio.

ARTIGO 33.º

Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento de
capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for
determinado na deliberação de aumento ou, na falta de tal disposição,
proporcionalmente ao período que mediar entre o último dia do
período de subscrição das acções e o encerramento do exercício social.

ARTIGO 34.º

Em caso de aumento de capital social por incorporação de reservas,
a emissão de novas acções respeitará a proporção de entre as várias
categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao accionista acções da
espécie por ele detida.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.)

O texto completo e actualizado do pacto social foi depositado na
pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

8 de Novembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001222211

PORTO � 1.A SECÇÃO

CMTP � COMPANHIA DE TECNOLOGIAS MULTIMÉDIA
DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5818/971015; identificação de pessoa colectiva n.º 503981044;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números
e data das apresentações: 180 e 182/20020326; pasta n.º 5818.

Certifico que na sociedade em epígrafe:
Cessação de funções de John Edward Leon Miller do cargo do vogal

do conselho de administração, por renúncia.
Data: 31 de Agosto de 2001.
Cessação de funções de Américo Ferreira de Amorim do cargo do

presidente do conselho de administração, por renúncia.
Data: 31 de Janeiro de 2002.
Aumento, redenominação, renominalização e alteração do contrato

de sociedade.
Artigos alterados: 3.º e n.º 1 do artigo 5.º
Sede: Rua do Pinheiro Manso, 471, Ramalde, Porto.
Aumento de 5 024 100$, em dinheiro.
Capital: 50 000,00 € representado por 10 000 acções com o valor

nominal de 5,00 €, cada uma.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168774

F. COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 869/19640425; identificação de pessoa colectiva
n.º 500112126; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 70 e 71/20020326.

Certifico que:
Cessação de funções de gerente de Maria Cristina Matos Oliveira

Coimbra, por renúncia, em 28 de Abril de 1998, e;
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 4.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios

na proporção das suas quotas.
Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: José Fernando Pacheco Coimbra e Maria Cristina

Matos Oliveira Coimbra com 3750,00 € e 1250,00 €, respecti-
vamente.

20 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168772

BARBOSA & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6655/820702; identificação de pessoa colectiva n.º 501275703;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 214/20020328;
pasta n.º 15 862 A.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 4.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: 5000,00 €.
Sócios e quotas: Adelino Mário Resende Barbosa com 500,00 €;
Maria de Lourdes Teixeira Monteiro com 250,00 € e Áurea Cristina

Monteiro Mendes da Mota com 4250,00 €.

24 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168769

AZEVEDO RAMOS & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 20 774/740605; identificação de pessoa colectiva n.º 500040230;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresen-
tação: 288/20020328; pasta n.º 21 494.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço de 762 410$ em dinheiro na proporção.
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas:
1) Augusto Azevedo Ramos, com uma quota de 3750,00 euros;
2) Ondina Alves Devesa, com uma quota de 1250,00 euros.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168767

BUFETE CATAUBA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 521/900502; identificação de pessoa colectiva
n.º 502338644; inscrição n.º 15; número e data da apresen-
tação: 218/20020328; pasta n.º 4095.

Certifico que na sociedade em epígrafe por escritura de 16 de Março
de 2000 do 4.º Cartório Notarial do Porto foi aumentado o capital
social com a importância de 1 604 280$, em dinheiro, tendo em
consequência o artigo 3.º do respectivo contrato de sociedade ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 2 400 820$, dividido
em duas quotas iguais de 1 002 410$, uma de cada um dos sócios
Emídio Silva Andrade e Maria Glória Pinho Gonçalves Andrade.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168765
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CLÍNICA ANO 2000 � PROMOÇÃO DE SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 675/881019; identificação de pessoa colectiva n.º 502050748;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 226/20020328; pasta
n.º 99 417.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação, renominalização e alteração do contrato
de sociedade.

Artigo alterado: 5.º, n.º 1.
Aumento de 5 024 100$, em dinheiro.
Capital: 50 000,00 € representado por 10 000 acções de 5,00 €,

cada uma.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168762

ALVES & BARRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 570/720212; identificação de pessoa colectiva
n.º 501938982; inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 273/20020328; pasta n.º 13 585.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Vasco Manuel Alves Veiga Morgado, com duas de

€ 250 cada uma e Manuel João Ribeiro, com uma de € 4250 e outra
de € 250.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168758

ASSA � CHURRASCARIA E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 481/20011214; identificação de pessoa colectiva n.º 505873540;
inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 284 e 287/20020328; pasta n.º 11 481.

Certifico que, na sociedade em epígrafe por escritura de 25 de
Fevereiro de 2002, do Cartório Notarial de Penafiel foi alterado o
contrato de sociedade quanto ao artigo 4.º, n.º 2, tendo-lhe sido
também aditado o n.º 4, cuja redacção è do seguinte teor:

ARTIGO 4.º

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

4 � Em ampliação dos poderes normais poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis, outros móveis

e imóveis da e para a sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Celebrar contratos de locação de quaisquer locais para a sociedade,

rescindir ou alterar os respectivos contratos;
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
d) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária.

Mais certifico que, Cleci Toledo Alves, cessou funções de gerente,
por renúncia, em 25 de Fevereiro de 2002.

25 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168756

ESTREIA � AGÊNCIA DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2027/940311; identificação de pessoa colectiva n.º 503164127;
inscrições n.os 8 e 9; números e data das apresentações: 296-297/
20020328; pasta n.º 2027.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação de Secretário.
Secretário: efectivo � Isabel Luísa Costa Pereira da Silva Antunes

Ferreira, casada, residente na Rua do Professor Antão Almeida
Garrett, 76, 12.º, Porto; suplente � Maria Manuela Soares Miranda,
casada, residente na Travessa dos Heróis da Pátria, 55, 4.º, habitação
2, Porto; e

Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 31 de Dezembro de 2001.

26 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168753

ALVES, FLAMBÓ & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 488; identificação de pessoa colectiva n.º 501694862;
averbamentos n.os 2-5 à inscrição n.º 36 e averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 39; números e data das apresentações: 9/20020919 e
9/12 e 15/20020124; pasta n.º 6326.

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

Cessação de funções de gerente de Manuel de Jesus Ferreira, por
renúncia, em 21 de Julho de 1994.

Cessação de funções de gerente de Perfeto Cal Corujeira, por
renúncia, em 21 de Julho de 1994.

Cessação de funções de gerente de Carlos dos Santos Dias, por
renúncia, em 21 de Julho de 1994.

Cessação de funções de gerente de Manuel Cândido Gomes Ferraz,
por renúncia, em 21 de Julho de 1994.

Alteração do pacto.
Artigo alterado: 5.º
Gerência: Afecta ao sócio Francisco Fernandes Lopes, residente na

Rua Seis, 99, Urbanização do Lidador, Vila Nova da Telha, Maia,
designado em 21 de Julho de 1994.

Forma de obrigar: Intervenção do sócio gerente.
Certifico ainda que, por escritura de 31 de Julho de 1997, do Cartório

Notarial de Ermesinde, foi alterado o contrato de sociedade tendo
sido dada nova redacção ao artigo 5.º, que é do seguinte teor:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos dois sócios Armindo
Antunes Simões e Joaquim Rodrigues de Araújo.

§ 1.º A sociedade obrigar-se-á pela assinatura de qualquer um dos
gerentes.

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

É o que cumpre certificar.

22 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente Loureiro. 1000168746

ARTES BELAS SALÃO DE CHÁ, CAFETARIA
E GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4697/961010; identificação de pessoa colectiva n.º 503734837;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 84/20020325; pasta
n.º 4697.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Aníbal de Jesus Rodrigues e Conceição Santos

Afonso, com € 2500 cada um.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168816
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CONCEIÇÃO SALDANHA & VICENTE GONÇALVES
LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 204/870923; identificação de pessoa colectiva n.º 501707131;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 49/20020326; pasta
n.º 7360.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 502 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Maria da Conceição Saldanha de Magalhães Sousa

Braga e Vicente de Sousa Gonçalves, com € 2500 cada um.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168817

BARFER � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 113/900309; identificação de pessoa colectiva n.º 502303662;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 17/
20020410; pasta n.º 2309.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para Rua de Anselmo Braancamp, 587, Bonfim,
Porto.

5 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168643

CIMERTEX � SOCIEDADE DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 866/640423; identificação de pessoa colectiva n.º 500726531;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 21;
números e data das apresentações: 13-14/20020417; pasta n.º 3805.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de vogal do conselho de administração, de

António Brandão Miranda, por óbito, em 7 de Abril de 2001.
Designação para preenchimento de vaga no conselho de

administração (2000-2002), de Francisco Manuel Ferreira de Castro
Miranda, casado, residente na Alameda do Dr. Francisco Azeredo
Antas, 131, 9.º, F, Porto.

Data: 4 de Julho de 2001.

5 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168646

CLÍNICA DE PREVENÇÃO REABILITAÇÃO ORAL SCAPINI
& WIEZBICKI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 3152/
950502; identificação de pessoa colectiva n.º 503417335; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 154/20020328; pasta n.º 3152.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Emerson Wiezbicki e Cassiano Scapini, com

€ 2500 cada um.

31 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168650

ALLIANCE UNICHEM FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 51 991/950523; identificação de pessoa colectiva
n.º 502693150; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 26-28/20020408; pasta n.º 14 183.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de administradores de Anselmo do Nascimento
Cardoso, Virgílio Sérgio da Silva e Francisco Manuel Cardoso Ribeiro,
por renúncia, em 28 de Fevereiro de 2002 os dois primeiros e 31 de
Janeiro de 2002 o último.

2 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168655

CRISTINA MARIA CERQUEIRA DA SILVA
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 601/20010711; identificação de pessoa colectiva
n.º 505366029; inscrição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
números e datas das apresentações: of. 15/20020402 e 5/20021104.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foram efectuados os
seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de António Fernando Batista Brás,
por renúncia, em 5 de Novembro de 2001.

Nomeados gerentes Dalmir Araújo da Costa e Jeane Lyra da Costa,
em 4 de Novembro de 2001.

Mais certifico que mudou a denominação e sede, tendo em
consequência o artigo 1.º do respectivo contrato de sociedade, ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JEANE LYRA � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, tem a sua sede na Rua de Alfredo Cunha,
155, loja 33, freguesia e concelho de Matosinhos.

4 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168663

ASSECONSULT � SERVIÇOS DE CONSULTADORIA
EM NOVAS TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 710/20020301; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 12/20020403; pasta n.º 11 710.

Certifico que, por escritura de 15 de Janeiro de 2002 do 3.º Cartório
Notarial do Porto, foi constituída a sociedade por quotas com a
denominação em epígrafe, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade que adopta a firma ASSECONSULT �
Serviços de Consultadoria em Novas Tecnologias, L.da, e durará por
tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Ferreira Lapa, 24,
4.º, direito, frente, Porto.

2 � Por simples deliberação do gerente principal e sem necessidade
de deliberação da assembleia geral, pode a sede ser mudada dentro do
concelho ou para concelho limítrofe e podem ainda ser criadas
sucursais ou delegações no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de consultadoria e
assessoramento de empresas nas áreas de informática e de todas as
novas tecnologias, ligações de redes e Internet, incluindo formação,
fornecimento de equipamento e de programação e ainda a prestação
de outros serviços com estes conexos.
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ARTIGO 4.º

1 � A actividade social poderá ser desenvolvida, total ou
parcialmente, de forma indirecta, nomeadamente mediante a
participação em outras sociedades com objecto análogo.

2 � A sociedade poderá ainda adquirir participações em sociedades
com objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e
ainda em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 euros,
e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nominal de
4900 euros, pertencente a Stephen Joshua Matlin e outra no valor
nominal de 100 euros, pertencente a Fernando Manuel Lousada de Meira
Ramos.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade fica cometida a
um gerente designado gerente principal, que pode ser ou não sócio,
com dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, que fixará os seus termos.

2 � Ao gerente principal ficam atribuídas as mais amplas
competências de gestão e representação da sociedade, apenas sem
prejuízo das matérias de competência legal exclusiva da assembleia
geral, competindo-lhe os poderes, nomeadamente, para:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele;
b) Acordar e assinar todo o tipo de contratos;
c) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer tipo de bens, móveis, imóveis

ou automóveis, outorgando contratos e escrituras e efectuando e
alterando registos;

d) Dirigir, contratar e despedir pessoal;
e) Efectuar depósitos e levantamentos em qualquer instituição

bancária ou não, gerir, abrir e encerrar contas bancárias, assinar
cheques ou outros títulos de créditos, contratar e contrair empréstimos,
quaisquer créditos ou contas correntes e celebrar contratos de leasing;

f) Deliberar a participação da sociedade em outras sociedades ou
entidades existentes ou a criar e decidir dos seus termos, e ainda decidir
a aquisição ou alienação de quaisquer participações sociais;

g) Efectuar transacções e convenções de arbitragem, bem como
para desistir, confessar ou transigir em quaisquer pleitos judiciais;

h) Constituir mandatários e procuradores;
i) Decidir sobre as remunerações do pessoal e dos gerentes.
2 � Por deliberação da assembleia geral ou por indicação de todos

os sócios, poderão ser nomeados outros gerentes, sócios ou não, com
dispensa de caução e com ou sem remuneração, de acordo com a decisão
de nomeação, a quem caberão as competências que lhe forem atribuídas
pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, seus cônjuges ou
parentes e afins em linha recta.

2 � A cessão a pessoas que não as atrás previstas, só é permitida
com o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � O sócio que pretender ceder a sua quota a pessoa que não seja
nenhuma das previstas nas autorizações de livre cedência destes estatutos
deverá avisar a sociedade por carta registada com aviso de recepção,
indicando o nome do adquirente e demais condições da cessão.

2 � Nos 30 dias subsequentes àquela notificação, reunir-se-á a
assembleia geral da sociedade para deliberar se consente ou não na
pretendida cessão.

3 � No caso de a sociedade não autorizar a cessão da quota, poderá
o sócio cedente exigir da sociedade que lha adquira ou faça adquirir, o
que deverá solicitar nos 10 dias imediatos àquele em que lhe for dada
a conhecer a deliberação da sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o titular;
b) No caso de falecimento de qualquer sócio e nos termos do

artigo 10.º deste pacto social;
c) Se o sócio prejudicar dolosamente ou desacreditar de forma

notória a sociedade;
d) No caso de arresto, penhora ou arrolamento da quota ou se por

qualquer outro modo a quota ficar sujeita a procedimento judicial que
não seja inventário.

ARTIGO 10.º

No caso de amortização a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,

realizado no prazo de 15 dias, pagamento que será efectuado em três
prestações mensais e iguais, vencendo-se a primeira 30 dias após a
respectiva resolução, podendo todavia a assembleia geral, deliberar
efectuar o pagamento em prazo mais curto.

ARTIGO 11.º

1 � Falecendo ou ficando inabilitado ou interdito qualquer sócio, a
sociedade não se dissolve, continuando com os herdeiros legitimários
do falecido ou com o representante do inabilitado ou interdito.

2 � Os herdeiros do sócio falecido deverão em caso de pluralidade,
nomear um de entre si que a todos represente enquanto a quota se
mantiver indivisa.

3 � Se, por morte de um sócio a sua quota couber em herança a
herdeiro ou legatário que não seja herdeiro legitimário do falecido a
assembleia geral deliberará, no prazo de 30 dias após o conhecimento
do facto, se autoriza a transmissão. Caso a amortização não seja
concedida ou a assembleia geral não tome a necessária deliberação, a
quota será amortizada a paga ao herdeiro ou legatário de acordo com
os termos previstos no artigo 9.º deste pacto social, podendo em
alternativa a sociedade adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou
terceiro.

ARTIGO 12.º

1 � Dissolvendo-se a sociedade, serão liquidatários todos os sócios,
procedendo-se à sua liquidação como acordarem.

2 � Se todos pretenderem ficar com o estabelecimento social, será
o mesmo posto em licitação e adjudicado àquele que melhor proposta
fizer em preço, condições de pagamento e garantias.

ARTIGO 13.º

Sem prejuízo da disposição legal relativa aos fundos de reserva, os
resultados apurados em cada exercício anual, terão a aplicação que
for deliberada pela assembleia geral.

ARTIGO 14.º (transitório)

1 � Fica nomeado gerente principal da sociedade, o sócio Stephen
Joshua Matlin, que não auferirá remuneração até decisão sobre o
assunto da assembleia geral.

2 � Fica também nomeado gerente, nos termos do n.º 3 do
artigo 6.º, do pacto social, pelo prazo de seis meses e sem remuneração,
o sócio Fernando Manuel Lousada de Meira Ramos, a quem ficam
atribuídas competências para:

a) Assinar documentos de expediente e emitir facturas e recibos;
b) Promover o registo da sociedade bem como apresentar

declarações de início da actividade ou outras na Repartição de  Finanças
competente;

c) Efectuar levantamentos da conta de depósito à ordem aberta
em nome da sociedade, na Caixa Geral de Depósitos, para efectuar o
pagamento de quaisquer despesas inerentes ao início de actividade,
designadamente, de constituição e registo da sociedade;

d) Praticar quaisquer actos relativos à sociedade, que se mostrem
urgentes.

3 � A sociedade poderá ratificar todos os actos por si ou em seu
nome, praticados antes da data da sua constituição formal.

2 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168667

EDIFÍCIOS GALIZA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 122/901008; identificação de pessoa colectiva n.º 502429389;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data da apresen-
tação: 17/20020405; pasta n.º 2333.

Certifico que, por escritura de 31 de Outubro de 2001 do 5.º Cartório
Notarial do Porto, foi aumentado o capital social para 50 000 211$,
tendo o mesmo sido redenominado e alterado na totalidade o contrato
de sociedade, mantendo o objecto e a denominação, cuja redacção é
do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a usar a firma EDIFÍCIOS GALIZA �
Sociedade Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Rego Lameiro, 38,
freguesia de Campanhã e concelho do Porto.

3 � A sede da sociedade poderá ser transferida, por deliberação da
gerência para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: estudo, projecto, promoção,
investimento, venda imobiliária, compra e venda e intermediação de
imóveis, gestão de bens imobiliários, exploração de garagens e parques
de estacionamento.

ARTIGO 3.º

Por deliberação dos gerentes, a sociedade poderá adquirir
participações em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais, agrupamentos complementares
de empresas, consórcios e associações em participação.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
diversos bens e valores do activo, conforme escrituração, é de
249 400 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma com o valor nominal de 236 930 euros, pertencente à sócia
António de Lago Cerqueira, L.da; e

b) Uma com o valor nominal de 12 470 euros, pertencente à sócia
Mota & C.a, S. A.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas, a título oneroso ou
gratuito, é livre entre sócios ou entre estes e sociedades, com as quais
os sócios se encontrem em relação de domínio ou de grupo.

2 � Fora dos casos previstos no número anterior, a cessão total
ou parcial de quotas, a título oneroso ou gratuito, dependerá sempre
do consentimento da sociedade e os restantes sócios e a sociedade,
por esta ordem, terão sempre direito de preferência.

3 � O sócio que pretender ceder a sua quota, deverá avisar a
sociedade e os outros sócios por carta registada, nela devendo constar
o nome do cessionário, preço e condições da cessão.

4 � A sociedade e os sócios terão o prazo único de 30 dias, aquela
para prestar o seu consentimento à pretendida cessão e estes para
exercerem o seu direito de preferência.

5 � No caso de mais de um sócio pretender exercer o direito de
preferência, o mesmo será exercido na proporção da participação
detida pelos preferentes no capital da sociedade.

6 � Caso os sócios renunciem ao exercício do direito de
preferência, deverão notificar a sociedade, tendo esta a partir da data
da notificação da renúncia, o prazo de 20 dias para exercer o seu direito
de preferência, findo o qual e sem que o tenha exercido, poderá o
cedente fazer a cessão pelo preço e condições definidas à pessoa
indicada.

ARTIGO 6.º

A administração e representação da sociedade competem a três
gerentes, que poderão ser ou não sócios, remunerados ou não, eleitos
em assembleia geral, conforme for deliberado pela mesma.

ARTIGO 7.º

A sociedade obrigar-se-á:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente, no qual tenham sido delegados

poderes bastantes para a prática de determinados actos ou categorias
de actos;

c) Pela assinatura de mandatários no âmbito do respectivo mandato.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares até ao
montante global de 249 400 euros.

ARTIGO 9.º

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

a) Com o consentimento do respectivo titular;
b) Se o sócio for julgado falido ou insolvente;
c) Quando a quota for penhorada, arrolada ou sujeita a qualquer

outra providência cautelar e o sócio, não obtiver o levantamento do
respectivo ónus, no prazo máximo de 30 dias, requerendo-o logo que
a sociedade o exija;

d) Se o sócio ceder a sua quota sem consentimento da sociedade,
sendo este devido.

2 � O valor da quota, para efeitos de amortização, será o que
resultar do último balanço aprovado, salvo se a lei imperativamente
dispuser de outro modo.

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

ARTIGO 10.º

1 � Aos lucros líquidos da sociedade, evidenciados no balanço anual,
após dedução das quantias necessárias à constituição e reintegração da
reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

2 � No decurso de um exercício, poderão ser feitos aos sócios
adiantamentos sobre os lucros, com observância das regras constantes
do artigo 297.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogados os preceitos
dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

2 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168671

DOMIUM � ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
E ACESSORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 6395/
980317LA; identificação de pessoa colectiva n.º 504117840; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 130/20020401; pasta n.º 6395.

Certifico que, na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios, na

proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Alberto José Bom Pereira e Ana Paula Magalhães

Carvalho, com € 2500 cada um.

1 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168676

ACRIF � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 5824/
971016; identificação de pessoa colectiva n.º 504012100; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 13/20020401; pasta n.º 5824.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Gil Cristiano Fontes Ferreira, com € 3000 e Soraia

Elisabete de Jesus Pereira Fontes, com € 2000.

31 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168679

DR. ALFREDO LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 5345/
970505; identificação de pessoa colectiva n.º 503881406; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 34/20020401; pasta n.º 5345.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.
Aumento de 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Alfredo José Correia Loureiro, com € 4500 e Maria

Raquel Fonseca Nieto Guimarães, com € 500.

31 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168684
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EDUARDO & DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 6901/
980803; identificação de pessoa colectiva n.º 504218409; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 78/20020401; pasta n.º 6901.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Fernando Eduardo Afonso Pereira da Silva e Paulo

Jorge Brás Dinis, com € 2500 cada um.

31 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168688

CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA E ESTÉTICA
DA CARCEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 978/
930205; identificação de pessoa colectiva n.º 502932210; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 41/20020328; pasta n.º 978.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Albino Oliveira Silva e Maria Odete Pereira de

Almeida Silva, com € 2500 cada um.

31 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168693

CLÍNICA DENTÁRIA DE SANTO ILDEFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 45 619/
19890424; identificação de pessoa colectiva n.º 502147377; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 135/20020328; pasta n.º 25 113.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 2.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios

na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Felisberto Horácio Magalhães Monteiro e Julieta

Maria Mendes Soares Monteiro, com € 4000 e € 1000, respecti-
vamente.

2 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168699

COGEP � CONSULTORES EM GESTÃO E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 1928/
940203; identificação de pessoa colectiva n.º 502156708; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 153/20020328; pasta n.º 1928.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 402 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Serafim Amaro Ribeiro Monteiro, com € 1250 e

€ 1250 e Alexandre Farina Areales, com € 1250 e € 1250.

30 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168702

COOPERATIVA DE CAMPANHÃ � COOPERATIVA
DOS MAQUINISTAS E FOGUEIROS DOS CAMINHOS

DE FERRO DO MINHO E DOURO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 183/
850225; identificação de pessoa colectiva n.º 501202692; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 8/20020322; pasta n.º 17 393.

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

Designação de membros dos órgãos sociais, para o biénio de 2002-2003:
Direcção: presidente � José Fernando Teixeira da Rocha, casado,

residente na Rua do Monte da Bela, 156, Porto; vice-presidente �
Fernando Manuel Melo Ferreira da Silva, casado, residente na Rua do
Falcão, 800, rés-do-chão, direito, Porto; secretário � Cândido
Armando Ferreira Braga, casado, residente na Rua de São Roque da
Lameira, 1356, 1.º, direito, Porto; tesoureiro � Manuel Rodrigues,
casado, residente no Bairro do Monte da Bela, bloco 2, casa 122,
Porto; vogal � Agostinho Vieira Lopes Cardoso, casado, residente
na Urbanização de Santa Luzia, Rua das Artes, 159, rés-do-chão,
direito, Porto; primeiro-suplente � Domingos Pires Coelho Lourenço,
casado, residente na Travessa De Bonjóia, 39, casa 3, Porto; segundo-
suplente � Manuel António Conceição Pinto, casado, residente na
Rua de São Roque da Lameira, 1396, Porto.

Conselho fiscal: presidente � António Marcelino Ferreira Bessa,
casado, residente na Rua das Escolas, 324, 2.º, esquerdo, Porto;
secretário � José Fernando Gomes de Sousa, casado, residente no
Bairro do Monte da Bela, bloco 2, entrada 99, casa 22, Porto; vogal �
Alcides José Henriques, casado, residente na Rua de Corujeira de Baixo,
388, rés-do-chão, Porto; primeiro-suplente � António Alberto
Oliveira Rafael, casado, residente na Rua do Dr. José Marques, bloco
6, entrada 200, casa 12, Porto; segundo-suplente � Edmundo Jorge
Ribeiro Pinto da Costa, casado, residente na Rua da Estação Velha,
2548, 2.º, esquerdo, Senhora da Hora, Matosinhos.

Data da deliberação: 26 de Dezembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

29 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168707

COLBAR � COMÉRCIO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 702/19860911; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 82/20020328; pasta n.º 25 106.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 2410$, em dinheiro, subscrito pelo sócio Fernando a

acrescer à sua quota.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Fernando Teixeira Fernandes da Silva, com

€ 2506,01 e Fernando Fernandes da Silva, L.da, com € 2493,99.

29 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168711

DF � SOCIEDADE INTERNACIONAL DE COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 818/19890531; identificação de pessoa colectiva
n.º 502205423; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 79/
20020325; pasta n.º 25 103.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios

na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Duarte Nuno Leite de Ramalho Fontes, com

€ 2550 e Maria Pia Victória Sanchez-Ostiz Gutierrez, com € 2450.

28 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168715
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AM.B. � AUTOMECÂNICA BONJARDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 585/19770302; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 89/20020325.

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

Aumento e redenominação.
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios

na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Armando Alves Dias, com € 3000 e Ana Rosa de

Jesus Gomes, com € 2000.

28 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168719

BESSA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 40 508/
851120; identificação de pessoa colectiva n.º 501569537; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 69/20020320; pasta n.º 15 494.

Certifico que, na sociedade em epígrafe por escritura de 17 de
Outubro de 2001 do 5.º Cartório Notarial do Porto, foi aumentado o
capital social para 10 024 100$, tendo o mesmo sido redenominado
e em consequência, o artigo 4.º do respectivo contrato, ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Francisco Bessa Pedro e José
Ribeiro da Silva Teixeira.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168819

ECOFAFE � GABINETE DE ECOGRAFIA DE FAFE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 2297/
940621; identificação de pessoa colectiva n.º 503230839; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 17/20020326; pasta n.º 2297.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: José Manuel Teixeira da Silva, com € 2500; Maria

Teresa Nogueira Pires Sousa Teixeira Silva e José Manuel Sousa
Teixeira da Silva, com € 1250 cada um.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168821

DIVERSHOTEL � EQUIPAMENTOS DIVERSOS
PARA HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 2083/
940330; identificação de pessoa colectiva n.º 503182362; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 144/20020326; pasta n.º 2093.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Rui Carlos Nogueira da Costa, com € 3000 e Miguel

Ângelo Tavares da Costa e Silva, com € 2000.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168824

CENTRO DE SHIATSUTERAPIA E ACUPUNCTURA
DO CAMPO ALEGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7358/990119; identificação de pessoa colectiva n.º 504655493;
inscrição n.º 3; pasta n.º 7358.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Paulo Shiro Hagino, € 4000 e € 1000.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168825

CARLOS BASTO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6386/980316; identificação de pessoa colectiva n.º 504117793;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresen-
tação: 29/20020418; pasta n.º 6386.

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

Aumento e redenominação.
Reforço de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas e a estas acrescer..
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Carlos Augusto da Silva Basto Correia e Maria da

Graça Folhadela de Oliveira Moreira Basto Correia, com € 3125 e
€ 1875, respectivamente.

5 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168828

DÉCIBEL � AUDIOMETRIA E PRÓTESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7539/961002; identificação de pessoa colectiva n.º 503733318;
inscrição n.º 9; pasta n.º 21 675.

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

Designação de gerente de Paolo Boffano, casado, residente em Calle
Celerot, 5 BJ 1, Stiges, Barcelona, Espanha.

Data da deliberação: 25 de Maio de 2001.

7 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168829

BIOCERTA � SERVIÇOS TÉCNICOS
DE CARACTERIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO BIOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7112/981019; identificação de pessoa colectiva n.º 504362151;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/20020404; pasta
n.º 7112.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Francisco José Ferreira Monteiro com

€ 4250 Ricardo Jorge Afonso Costa Magalhães com € 250 e Luís
Gomes de Oliveira Nunes com € 500.

7 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168832
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EQUICONSUMO � EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS
DE ESCRITÓRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 6295/
950929; identificação de pessoa colectiva n.º 503505846; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 40/20020412; pasta n.º 21 556.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe tendo-
lhe sido aditado o artigo 6.º, cuja redacção é do seguinte teor:

ARTIGO 6.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares ao sócio na
proporção da sua quota, para financiar investimentos ou aumentar a
liquidez da tesouraria, até ao montante de 15 vezes o capital social.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições fixadas em assembleia geral e ressalvada a menção expressa
não receberá quaisquer juros.

7 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168837

ASSISTUDOS � ASSISTÊNCIA E GESTÃO
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3125/950418; identificação de pessoa colectiva n.º 503416266;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresen-
tação: 22/20020920; pasta n.º 3125.

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

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 4.º
Aumento de 2410$, por incorporação de reservas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Saúl Horta Abelheira Garcia € 4250 e António

Pedro Tavares Abelheira Garcia € 750.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168840

FSPARTS � COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8279/991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504639668;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/20020520; pasta
n.º 8279.

Certifico que, por escritura de 6 de Março de 2002, do 8.º Cartório
Notarial do Porto, foi aumentado o capital social com a importância
de € 120,21, em dinheiro, tendo em consequência o artigo 4.º do
respectivo contrato de sociedade, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado e realizado, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas: sendo uma no valor nominal
de 40 000 euros, pertencente à sócia Fernando Simão, S. G. P. S., S. A.;
e outra no valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio Luís
Miguel Simão Ferreira.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168842

F. S. � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 043/20010316; identificação de pessoa colectiva
n.º 505290669; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 24/
20020520; pasta n.º 10 043.

Certifico que, por escritura de 22 de Fevereiro de 2002, do 8.º
Cartório Notarial do Porto, foi aumentado o capital social com a

importância de € 601,05, em dinheiro, tendo em consequência os
artigos 3.º, 12.º n.º 3, 18.º e 19.º n.º 1 do respectivo contrato de
sociedade, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
250 000 euros, representado por 50 000 acções do valor nominal de
5 euros cada uma.

ARTIGO 12.º

3 � As assembleias gerais serão convocadas a pedido do conselho
de administração ou do fiscal único ou do conselho fiscal e ainda a
pedido de um ou mais accionistas que possuam pelo menos acções
correspondentes ao valor mínimo imposto por lei imperativa e que o
requeiram ao presidente da mesa em carta em que se indiquem com
precisão os assuntos a incluir na ordem do dia e justifiquem a necessidade
da assembleia.

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a um
conselho fiscal, composto por três elementos efectivos e em ambos os
casos, com um suplente, eleitos de três em três anos pela assembleia geral.

2 � As atribuições do fiscal único ou do conselho fiscal, são as que
lhes são especificadas na lei e as que lhes ficam consignadas nestes
estatutos.

ARTIGO 19.º

1 � Em caso de existência do conselho fiscal, o mesmo reunirá
periodicamente nos termos da lei e, além disso, sempre que o
respectivo presidente o convoque quer por iniciativa própria, quer a
pedido de qualquer dos restantes membros ou a solicitação do conselho
de administração.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168845

AMIGO � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 730; identificação de pessoa colectiva n.º 501737405;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 99/20011221; pasta
n.º 21 757.

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

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 120 500$, em reserva legal.
Capital: 250 000 euros.
Sócios e quotas:
1) Manuel Henrique Parente Caldeira Proença, com uma quota de

95 000 euros;
2) José Carlos Ferreira Proença, com uma quota de 62 500 euros; e
3) Isabel Maria Pinto Marques Proença, com uma quota de

92 500 euros.

É o que cumpre certificar.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000168848

CASIMIRO & VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 445/20011210; identificação de pessoa colectiva
n.º 503473251; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 11-12/20020516; pasta n.º 11 445.

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

Cessação de funções do cargo de gerente de Rui Manuel Vaz Barreira,
por renúncia, em 10 de Maio de 2002;

Nomeação para o mesmo cargo de Elisa Palmira Martins de Sousa
Craveiro Santos, em 10 de Maio de 2002; e

Alteração do artigo 3.º do pacto que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma duas quotas do valor nominal de
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2500 euros cada, pertencentes uma ao sócio Casimiro Azevedo
Gonçalves dos Santos e outra à sócia Elisa Palmira Martins de Sousa
Craveiro Santos.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

16 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168850

COLOMBO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2242/940531; identificação de pessoa colectiva n.º 503204307;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresen-
tação: 6/20020523; pasta n.º 2242.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Jerónimo da Silva Vieira com € 2000; José Bateira

de Vasconcelos com € 1500; e Carlos Henrique Fonseca Vieira com
€ 500 e € 1000.

16 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168853

ALÍPIO SILVA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1631/891130; identificação de pessoa colectiva n.º 502251905;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 4-5/20020408; pasta n.º 19 484.

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

Cessação de funções de gerentes de Alípio Afonso Silva e Maria de
Jesus Martins, por renúncia, em 26 de Fevereiro de 2002.

Designação de gerente de Gil Renato Correia Mesquita Pinto,
residente na Rua de Diogo Silves, 109, 2.º/AR, Leça da Palmeira,
Matosinhos.

Data: 26 de Fevereiro de 2002.

11 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168860

PROET � PROJECTOS, ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 313A/20020725; identificação de pessoa colectiva
n.º 503293504; inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 31/
20020725; pasta n.º 12 313A.

Certifico que, por escritura de 25 de Junho de 2002 do 2.º Cartório
Notarial de Lisboa, a sociedade em epígrafe mudou a denominação,
sede e objecto, tendo em consequência os artigos 1.º n.º 1, 2.º e 3.º do
respectivo contrato de sociedade, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EDP Produção em Engenharia e
Manutenção, S. A., e rege-se pelos presentes estatutos e pela legislação
geral ou especial que lhe for aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sede no Porto, na Rua de Sá da Bandeira,
567, 1.º, andar, freguesia de Santo Ildefonso.

2 � (�)

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em:
1) Estudo e concepção de soluções de engenharia e manutenção,

no âmbito das tecnologias de produção de energia.

2) Realização de estudos, projectos, gestão e coordenação de
empreendimentos (industriais e outros); prestação de serviços no
âmbito da produção e da exploração, manutenção e operação de
instalações, estruturas e equipamentos. Gestão geral da qualidade de
empreendimentos de construção.

3) A sociedade pode, acessoriamente, explorar os serviços e efectuar
as operações civis e comerciais, industriais e financeiras, relacionadas
directa ou indirectamente, no todo ou em parte, com o seu objecto
ou que sejam susceptíveis de facilitar ou favorecer a sua realização.

4) Na prossecução do seu objecto, a sociedade poderá participar no
capital de outras sociedades constituídas ou a constituir, seja qual for
o seu objecto e mesmo que regidas por leis especiais, bem como
associar-se, sob qualquer outra forma, com quaisquer entidades
singulares ou colectivas nomeadamente para formar agrupamentos
complementares de empresas, consórcios  e associações em
participação ou outro tipo de actividade económica.

29 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168902

EDP PRODUÇÃO EM ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 313A/20020725; identificação de pessoa colectiva
n.º 503293504; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 14; averbamento
n.º 3 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 17; números e datas das
apresentações: 17 e 18/20021023 e 19/20021029; pasta n.º 12 313A.

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

Cessação de funções de presidente do conselho de administração de
Rui Manuel Soares de Albergaria Almiro, por renúncia.

Data: 28 de Junho de 2002.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de

Armando Manuel de Jesus Branco, por renúncia.
Data: 28 de Junho de 2002.
Designação de membros do conselho de administração para o

mandato em curso (2000-2002) e para alargamento do número.
Presidente � Jorge Fernando Alves Ferreira Guimarães, casado,

residente na Rua de João de Freitas Branco, 20, 8.º, Lisboa; vice-
-presidente � Jorge Manuel Ribeirinho Soares Machado, casado,
residente na Praceta do 25 de Abril, 162, 6.º, esquerdo, Vila Nova de
Gaia; vogais � Rui Manuel Soares de Albergaria Almiro, casado,
residente na Rua de Rebelo da Silva, 2, 5.º, B, Lisboa e Luís da Silva
Carrilho, divorciado, residente na Rua de Bernardino Augusto Xavier,
49, 1.º, esquerdo, Baixa da Banheira.

Data da deliberação: 28 de Junho de 2002.

15 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168905

A. F. S. FERREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 202/820303; identificação de pessoa colectiva n.º 501257012;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 26 e inscrição n.º 33; números e
data das apresentações: 8-9/20021014; pasta n.º 11 258.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Adriano Pinto Soares e Manuel

Barbosa Fonseca, por renúncia, em 10 de Outubro de 2002; e
Designação de gerentes, nomeados em 10 de Outubro de 2002, de

Sílvio Fernandes Martins, residente em Serem de Cima, Machinata do
Vouga, Águeda e Manuel António Macena, residente na Rua do Padre
Manuel Valente de Pinho Leão, 385, 4.º, esquerdo, Mafamude, Vila
Nova de Gaia.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168943

ANTÓNIO FERNANDO BRÁS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9575/20001103; identificação de pessoa colectiva
n.º 505193531; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 18-20/20020919; pasta n.º 9575.
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Certifico que, a sociedade em epígrafe mudou a denominação e sede,
tendo em consequência o artigo 1.º do respectivo contrato de sociedade,
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GLOBALHOUSE � Mediação
Imobiliária, L.da, tem a sua sede na Rua de Recarei, 954, sala B,
freguesia de Leça do Balio, concelho de Matosinhos.

Mais certifico que, António Fernando Batista Brás, cessou funções
de gerente, por renúncia, em 5 de Novembro de 2001, tendo na mesma
data sido nomeado gerente o sócio Carlos Duarte Ferreira Pereira,
residente na Rua de Recarei, 990, Leça do Balio, Matosinhos.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168945

EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO DOURO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 379/20020918; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 7/20020918; pasta n.º 12 379.

Certifico que foi constituída uma sociedade anónima, cujo contrato
é do seguinte teor:

CAPÍTULO I
Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Empreendimentos Eólicos
do Douro, S. A., e tem duração indeterminada.

ARTIGO 2.º

1 � A sede é na Rua do Engenheiro Ferreira Dias, 161, freguesia
de Ramalde, concelho do Porto.

2 � O conselho de administração pode por meio de simples
deliberação, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e estabelecer, modificar e extinguir quaisquer formas
de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a promoção e desenvolvimento de
projectos e implantação, gestão e exploração de unidades de produção
de energias renováveis e actividades conexas.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode, por deliberação do conselho de administração,
participar em agrupamentos europeus de interesse económico e, bem
assim, subscrever ou adquirir acções ou quotas em sociedades de
responsabilidade limitada, qualquer que seja o respectivo objecto e ainda
que sujeitas a leis especiais.

CAPÍTULO II
Capital social e acções

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, representado por
50 000 acções, com o valor nominal de 1 euro cada uma, integralmente
subscrito e realizado em dinheiro.

2 � Salvo deliberação da assembleia geral em contrário, os
accionistas têm direito de preferência nos aumentos de capital, quer
na subscrição das novas acções, quer no rateio daquelas relativamente
às quais tal direito não tenha sido exercido, na proporção das acções
que possuírem.

3 � Por deliberação unânime da assembleia geral, poderão ser
exigidas a todos os accionistas, prestações acessórias pecuniárias, com
carácter oneroso até ao montante global de 9 000 000 euros.

4 � Nos termos e condições que forem deliberados em assembleia
geral, os accionistas ficam obrigados a efectuar suprimentos à
sociedade, tendo em vista habilitá-la com os fundos necessários à
prossecução do seu objecto, de acordo com a participação de cada um
na sociedade.

ARTIGO 6.º

As acções podem ser escriturais e nominativas ou ao portador,
representadas por títulos de 1, 10, 20, 50, 100, 500 ou 1000 acções,

assinadas por dois administradores, podendo as assinaturas ser de
chancela por eles autorizada.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto dentro
dos limites legais e nas condições que vierem a ser fixadas pela
assembleia geral.

2 � A sociedade pode adquirir e deter acções e obrigações próprias
nos casos e condições previstas na lei.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá, nos termos da lei e mediante deliberação do
conselho de administração, emitir quaisquer modalidades ou tipo de
obrigações.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

As deliberações dos accionistas são tomadas em assembleias gerais
regularmente convocadas e reunidas, sem prejuízo das disposições legais
que permitam aos sócios deliberar unanimemente por escrito ou reunir
e deliberar sem observância de formalidades prévias.

ARTIGO 10.º

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas pela maioria
simples dos votos emitidos, salvo disposição diversa da lei ou do
presente contrato.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, salvo limite
legal superior.

3 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior o
mínimo exigido, podem participar e intervir nas assembleias gerais,
desde que agrupadas de modo a perfazer o número mínimo exigido,
fazendo-se representar por um dos agrupados.

4 � Os instrumentos de representação de accionistas em assembleia
geral devem ser entregues na sede da sociedade, com cinco dias úteis
de antecedência à data marcada para a reunião.

ARTIGO 11.º

Para que a assembleia geral possa deliberar sobre a alteração dos
estatutos, fusão, cisão, transformação ou dissolução da sociedade devem
estar presentes ou representados accionistas que detenham, pelo menos,
acções correspondentes a dois terços do capital social.

ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, accionistas ou não, eleitos por períodos de dois anos,
sendo sempre permitida a reeleição.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral convocar
e dirigir as reuniões da assembleia geral, bem como exercer as demais
funções que lhe são conferidas por lei.

ARTIGO 13.º

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral, podem
ser feitas por carta registada, devendo mediar entre a expedição das
mesmas e a data da reunião pelo menos, 21 dias.

2 � Na primeira convocatória pode desde logo ser marcada uma
segunda data para o caso da assembleia não poder funcionar na primeira
data marcada.

3 � Em primeira convocação, a assembleia geral só pode deliberar
quando estejam presentes ou representados accionistas cujas acções
representem 60% do capital social, excluídas as que pertencerem à
própria sociedade.

4 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
quantitativo do capital a que as respectivas acções correspondam.

5 � Nos casos especiais em que da lei ou dos estatutos resultar
imperativamente quorum diferente, observar-se-ão as disposições
aplicáveis.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração é composto por três membros,
accionistas ou não, eleitos por dois anos pela assembleia geral, podendo
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ser reeleitos por uma ou mais vezes, mantendo-se no exercício dos
respectivos cargos até efectiva substituição.

2 � As vagas que surgirem no conselho de administração, por
destituição, demissão ou impossibilidade temporária ou permanente
dos seus membros, são preenchidos por cooptação.

3 � O conselho de administração designará de entre os seus
membros um presidente.

ARTIGO 15.º

1 � Competem ao conselho de administração todos os poderes de
gestão, administração e representação da sociedade.

2 � O conselho de administração pode encarregar especialmente
algum ou alguns dos administradores de se ocuparem de certas matérias
de administração e pode delegar num ou mais administradores, ou
numa comissão executiva, formada por um número ímpar de membros
e gestão corrente da sociedade.

3 � Entre os poderes do conselho de administração previstos na
lei e nestes estatutos, compreendem-se todos aqueles que efectiva-
mente são necessários à realização do objecto da sociedade e à
prossecução dos seus fins, designadamente:

a) Adquirir, onerar ou alienar bens móveis, sujeitos a registo;
b) Adquirir, onerar ou alienar máquinas e instalações industriais;
c) Confessar, desistir, transigir em qualquer processo judicial e

comprometer-se por via arbitral;
d) Nomear representantes, com poderes bastantes, no estrangeiro;
e) Nomear, por simples acta ou na sequência de regulamento

aprovado, um ou alguns administradores para certas matérias de
administração;

f) Delegar a totalidade ou parte dos seus poderes em um ou mais
administradores.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade fica legalmente obrigada:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura conjunta de um administrador e um mandatário

ou procurador, no âmbito dos respectivos poderes;
c) Pela assinatura de um único administrador ou de um só

mandatário, quando para tanto, lhe sejam conferidos poderes.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convocado
pelo presidente ou por outros dois administradores.

2 � As deliberações são tomadas por unanimidade. Caso esta não
se mostre possível sobre alguma matéria, o presidente submeterá o
assunto à votação, sendo o mesmo aprovado por maioria. Verificando-
-se empate, disporá o presidente de voto de qualidade.

ARTIGO 18.º

As remunerações dos membros do conselho de administração, são
fixadas pela assembleia geral ou por uma comissão de accionistas,
nomeada para o efeito.

ARTIGO 19.º

A responsabilidade de cada administrador deve ser caucionada nos
termos exigidos pela lei, salvo se for dispensada por deliberação da
assembleia geral, que eleja o conselho de administração e ainda quando
a designação tiver sido feita no contrato de sociedade, por disposição
deste.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 20.º

A fiscalização da sociedade é da competência de um fiscal único,
que terá sempre um suplente, eleitos por dois anos pela assembleia
geral e reelegíveis sem limite de mandatos.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

O ano social coincide com o ano civil e os balanços, fecham-se
com referência a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 22.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a
percentagem mínima, estabelecida por lei para reserva legal, têm a

aplicação que a assembleia geral determinar, podendo distribuí-los ou
não, mediante deliberação tomada por simples maioria.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade só se dissolve nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação da assembleia geral.

2 � Dissolvida a sociedade, proceder-se-á à respectiva liquidação
extrajudicial e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários os
membros do conselho de administração em exercício.

Disposições finais e transitórias

1 � Os órgãos sociais para o primeiro período de dois anos, ficam
assim constituídos, sendo dispensados de caução e sendo-lhes ou não
atribuída remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral:

Conselho de administração:
a) Presidente � Nuno Manuel Franco Ribeiro da Silva;
b) Vogal � António João de Sousa Marques Gellweiler;
c) Vogal � Pedro João do Vale Peixoto e Vilas Boas.
Fiscal único e suplente:
a) Fiscal único �  Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, representada por Carlos Freire;
b) Suplente � Magalhães, Neves e Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, representada por Luís Augusto Gonçalves
Magalhães.

Mesa da assembleia geral:
a) Presidente � Luís Miguel Dias da Silva Santos;
b) Secretário � Diana França Ramos Dias de Andrade Neves.
2 � Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das

Sociedades Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade, os
direitos e por ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios
jurídicos que, em seu nome, sejam celebrados pelos seus administradores,
a partir da data da sua constituição e antes de efectuado o seu registo
definitivo na Conservatória do Registo Comercial, ficando para o
efeito, concedida a necessária autorização.

3 � A sociedade iniciará a sua actividade na data da sua constituição,
tendo o conselho de administração, os necessários poderes para
movimentar as contas da sociedade, a partir dessa data, para todos os
fins relacionados com o exercício da sua actividade.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168946

CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 392/820406; identificação de pessoa colectiva
n.º 501183175; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/
20020924; pasta n.º 737.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
social para 1 002 410$, tendo o mesmo sido redenominado e em
consequência os artigos 3.º e 4.º do respectivo contrato de sociedade
ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas: uma com o valor
nominal de 4900 euros, pertencente à sócia FISIHORA � Clínica de
Medicina Física e Reabilitação da Senhora da Hora e Serviços
Médicos, L.da; e uma com o valor nominal de 100 euros, pertencente
à sócia Maria do Carmo da Cunha Cavalheiro Aguiar Branco.

4.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta à sócia Maria do Carmo da Cunha
Cavalheiro Aguiar Branco e a Rogério Serapião Martins de Aguiar
Branco, casado, residente à Rua do Lidador, 278, Aldoar, Porto, que
desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente a intervenção de
qualquer um dos gerentes para que a sociedade fique validamente
obrigada nos seus actos e contratos.

Certifico ainda que foi registada a cessação de funções de gerente
de Rogério Serapião Martins de Aguiar Branco, por renúncia, em 14 de
Novembro de 2001.

1 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria Gigante
Pinheiro. 1000168948
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CAMPOS MORAIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 9262/
350730; identificação de pessoa colectiva n.º 500141703; inscrição n.º 23;
número e data da apresentação: 5/20021003; pasta n.º 3526.

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

Designação de gerente de Joaquim Moutinho da Silva Santos, casado,
residente na Rua de Gondarém, 1203, 2.º, Porto.

Data da deliberação: 4 de Setembro de 2002.

17 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168949

FUJIFILM PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5305/210114; identificação de pessoa colectiva n.º 500134936;
inscrição n.º 39; número e data da apresentação: 14/20021017; pasta
n.º 1979.

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

Designação de gerente de João Baptista Hitzemann César Machado,
casado, residente na Rua do Lidador, 594, Porto.

Data da deliberação: 25 de Julho de 2002.

17 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168951

EXTERNATO HÓRUS � JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 434/20021028; identificação de pessoa colectiva
n.º 506340511; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20021028; pasta n.º 12 434.

Certifico que, por escritura de 18 de Outubro de 2002, da Secretaria
Notarial da Póvoa de Varzim, foi constituída uma sociedade por quotas,
cujo contrato é do seguinte teor:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Externato Hórus � Jardim de
Infância, L.da, tem a sua sede na Rua do Tenente Valadim, 535, da
freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como serem criadas filiais, sucursais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: externato ao nível de jardim-de-
-infância, pré-escolar, sala de estudo e serviços pedagógicos.

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 4000 euros, pertencente à sócia Maria Aldina Mochão; e
outra com o valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Anabela
Mochão Fontes.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, ficam a cargo de
um ou mais gerentes.

2 � Fica desde já designada gerente, a sócia Maria Aldina Mochão.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é

suficiente a assinatura da gerente designada.
4 � A gerência poderá nomeadamente:
a) Comprar, trocar e vender bens imóveis para e da sociedade;
b) Dar e tomar de arrendamento, independentemente do prazo,

quaisquer locais, alterar e rescindir os respectivos contratos e adquirir
ou ceder por trespasse quaisquer estabelecimentos;

c) Comprar, vender, trocar ou locar veículos automóveis;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade, os suprimentos de que ela
carecer, no montante e nas condições deliberadas em assembleia geral.

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ao
capital, não podendo no entanto as prestações serem superiores, no
seu conjunto, até ao décuplo do capital social.

7.º

1 � A cessão e divisão de quotas, total ou parcial, é livre entre os
sócios; a favor de estranhos depende do consentimento da sociedade,
sendo conferido o direito de preferência em primeiro lugar à sociedade
e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

2 � O direito de preferência em causa, deverá ser exercido no
prazo de 30 dias após a recepção da comunicação que o cedente deverá
fazer, por carta registada com aviso de recepção à sociedade e aos
restantes sócios.

8.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular ou se a quota vier a

ser dada em penhor;
c) Sendo efectuada penhora, arresto ou arrolamento;
d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou simples

separação de bens, a quota não fique a pertencer inteiramente ao sócio
titular;

e) Qualquer outro acto que afecte a livre disponibilidade da quota;
f) Quando um sócio ceder a sua quota a estranhos, sem consenti-

mento da sociedade ou exercer concorrência com a mesma.
2 � O valor da quota será o que resultar do último balanço

reportado a 31 de Dezembro.

9.º

Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade
continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido
ou interdito, legalmente representado, devendo aqueles nomear um
de entre si, que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

10.º

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

29 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168613

FUNDIPARTE � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 315/20020927; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 7/20020927; pasta n.º 12 315.

Certifico que, por escritura de 17 de Julho de 2002, do 2.º Cartório
Notarial de Vila do Conde, foi constituída uma sociedade anónima,
cujo contrato é do seguinte teor:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma FUNDIPARTE � SGPS, S. A., e
rege-se pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde de Covilhã, 1637,
freguesia de Ramalde, Porto.

3 � Por mera deliberação do conselho de administração poderá a
sociedade transferir a sua sede para qualquer outro local, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda, nos
mesmos termos, criar ou extinguir filiais, sucursais, delegações, agências
ou quaisquer outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na gestão de participações de outras
sociedades como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontrando-se totalmente
subscrito e realizado e é dividido e representado por 10 000 acções
ordinárias, no valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � O capital poderá ser elevado até 200 000 euros, por uma ou
mais vezes, mediante deliberação do conselho de administração que
fixará, nos termos legais, as condições de subscrição, nomeadamente
o diferimento das entradas e as categorias de acções a emitir.

3 � As acções serão nominativas ou ao portador, registadas ou não.
4 � Poderão exigir títulos de 1, 5, 10, 100 e 1000 acções.
5 � Nos termos da legislação aplicável é permitida a emissão de

acções escriturais ou a conversão das acções tituladas em acções
escriturais.

6 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto
e que confiram direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão
da sociedade que deliberar a emissão, bem como acções preferenciais
remíveis que beneficiem de um privilégio patrimonial a fixar pelo
órgão que delibere a sua emissão.

7 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o deliberar,
pelo seu valor nominal acrescido ou não, de um prémio, cujo modo
de cálculo será definido pelo órgão que deliberar a emissão.

8 � No caso de incumprimento da obrigação de remissão a
sociedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em
montante a determinar pelo órgão que deliberar a emissão.

9 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo uma
das assinaturas ser de chancela por eles autorizada, ou por dois
mandatários designados para o efeito.

ARTIGO 4.º

Transmissão de acções

1 � É livre a transmissão de acções entre accionistas e cônjuges;
as acções que sejam objecto de nomeação à penhora, de reivindicação
da posse ou execução poderão ser amortizadas pela sociedade, após
deliberação do conselho de administração nos termos do artigo 347.º
do Código das Sociedades Comerciais e pelo seu valor nominal.

2 � A transmissão de acções nominativas a favor de quem não
seja accionista, depende sempre do prévio consentimento dos demais
accionistas que gozam do direito de preferência na transmissão. As
acções ao portador são livremente transmissíveis.

3 � Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o accionista
transmitente deverá comunicar aos demais accionistas, por carta
registada com aviso de recepção, o número de acções, respectivo
preço, condições de pagamento, bem como identificação do ou dos
terceiros interessados na transmissão.

4 � Os demais accionistas deverão comunicar ao transmitente, no
prazo máximo de 45 dias a contar da recepção da notificação para
preferência acima mencionada, se adquirem parte ou a totalidade das
acções nas condições do projectado negócio.

5 � A falta de resposta à notificação para preferência, nos prazos
acima previstos, permite que as acções em causa possam ser
transmitidas a estranhos à sociedade.

6 � A transmissão de acções nominativas a favor de quem não
seja accionista ficará subordinado ao consentimento prévio da
sociedade, a prestar por deliberação do conselho de administração.

7 � O consentimento que só poderá ser solicitado depois de
esgotados os prazos indicados nos parágrafos anteriores, poderá ser
recusado com fundamento em qualquer interesse social relevante.

8 � O accionista interessado em transmitir as suas acções, solicitará
o consentimento aqui previsto por meio de carta registada com aviso
de recepção dirigida ao presidente do conselho de administração, e
endereçada para a sede social, na qual identificará o transmissário e
especificará todas as condições da projectada transmissão.

9 � O conselho de administração pronunciar-se-á sobre o pedido de
consentimento do prazo de 60 dias contados da recepção da comunicação
a que se alude no número anterior, sob pena de se tornar livre a transmissão.

10 � A comunicação da decisão do conselho será efectuada por
meio de carta registada com aviso de recepção, endereçada para o
domicílio do accionista constante do livro de registo de acções.

11 � No caso de recusa legítima do consentimento, a sociedade
fará adquirir as acções por terceira pessoa, nas condições de preço e
pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento.

12 � Sendo a transmissão a título gratuito, ou provando a sociedade
existir simulação de preço, a aquisição far-se-á pelo valor real das
acções, a determinar nos termos do artigo 105.º, n.º 2, do Código das
Sociedades Comerciais.

13 � As limitações à transmissão de acções aqui previstas aplicam-
-se tanto à transmissão mortis causa, como à transmissão entre vivos,
quer a título oneroso, quer a título gratuito, com excepção, porém,
em qualquer caso das transmissões entre accionistas, as quais serão
sempre livres, independentemente do consentimento da sociedade e
dos accionistas.

14 � As limitações previstas no presente artigo, deverão ser
transcritas nos títulos das acções respectivas, sob pena de serem
inoponíveis e adquirentes de boa-fé.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 5.º

Constituição

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculadas
para todos eles, quando tomadas nos termos da lei e dos presentes
estatutos.

2 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

3 � Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira
convocação e sobre qualquer matéria, devem estar presentes ou
representados accionistas que detenham, pelo menos, acções
correspondentes a metade do capital social.

4 � Quando as acções forem nominativas ou ao portador registadas,
a prova da sua titularidade será feita pelo averbamento no competente
livro de registos da sociedade, com a antecedência prevista no número
seguinte; quando as acções forem ao portador não registadas, essa
prova será feita por documento emitido por instituições bancárias ou
parabancária, atestando que estão depositadas em nome do accionista,
a apresentar na sede social, ou pelo depósito das acções na sede social,
em ambos os casos, com a antecedência prevista no número seguinte.

5 � A prova de qualidade de accionista, referida no número anterior,
deverá ser efectuada na sede social, até cinco dias antes da data marcada
para a reunião da assembleia geral.

6 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único,
devem estar presentes nas reuniões da assembleia geral, mesmo que
não seja accionistas.

7 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas deverão comunicar,
por carta endereçada ao presidente da mesa, recebida até ao início da
reunião da assembleia geral, o nome de quem os deva representar.

8 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar em assembleia geral, por qualquer outra pessoa, incluindo estranhos
à sociedade, através de carta assinada pelo accionista e endereçada ao
presidente da mesa, e recebida até ao início da reunião da assembleia geral.

9 � Os titulares de acções preferenciais sem voto não poderão
participar nas assembleias gerais, sendo porém, representados pelo
respectivo representante comum.

ARTIGO 6.º

Votos

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 7.º

Competência

Para além da competência que lhe é atribuída por lei ou pelos
presentes estatutos, compete à assembleia geral:

a) Eleger a respectiva mesa;
b) Fixar o número de membros do conselho de administração e

eleger os mesmos, incluindo o presidente;
c) Eleger o fiscal único e o respectivo suplente;
d) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido pelo

conselho de administração ou pelo fiscal único.

ARTIGO 8.º

Mesa

A mesa da assembleia geral, será composto por um presidente e
um secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas, por
um período de quatro anos, podendo ser reeleitos.
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ARTIGO 9.º

Convocação

1 � A assembleia geral será convocada pelo presidente da
respectiva mesa ou por quem o substitua, sempre que a lei o determine,
o conselho de administração ou o fiscal único o entendam conveniente
ou, ainda, quando tal for requerido por um ou mais accionistas que
possuam acções correspondentes a, pelo menos, 5% do capital social,
nos termos e segundo a tramitação legalmente aplicáveis.

2 � A assembleia geral poderá funcionar independentemente da
convocação feita nos termos do número anterior, desde que estejam
presentes todos os accionistas com direito a nela participar e todos
eles manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e delibere
sobre determinado assunto.

3 � No caso de serem nominativas todas as acções da sociedade,
a assembleia geral pode ser convocada mediante cartas registadas
enviadas aos accionistas, nos termos da lei.

4 � Em reunião ordinária, a assembleia geral deliberará sobre o
relatório de gestão do conselho de administração, o balanço e as contas
do exercício findo, com o respectivo parecer do fiscal único, e ainda
quanto à aplicação de resultados, procederá à apreciação geral da
administração e fiscalização da sociedade, e elegerá quando for caso
disso, os membros da sua mesa e dos órgãos sociais, podendo ainda
tratar de quaisquer assuntos de interesse para a sociedade, desde que
sejam expressamente indicados na respectiva convocatória.

5 � Em reunião extraordinária, a assembleia geral tratará dos
assuntos para discussão dos quais tenha sido convocada e que deverão
constar expressamente da respectiva convocatória.

ARTIGO 10.º

Derrogação

As deliberações dos accionistas poderão derrogar as normas
dispositivas da lei.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração

ARTIGO 11.º

Composição

1 � A gestão da sociedade é exercida por um conselho de
administração, composto por três membros efectivos, eleitos pela
assembleia geral, por um período de quatro anos, podendo ser reeleitos,
uma ou mais vezes.

2 � Ao presidente do conselho de administração cabe dirigir os
trabalhos das reuniões deste órgão e orientar as actividades da
sociedade, em conformidade com a lei, os presentes estatutos e as
deliberações da assembleia geral e do próprio conselho.

ARTIGO 12.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convocado
pelo seu presidente ou por outros dois administradores, devendo reunir
pelo menos, uma vez por trimestre, podendo os administradores ser
convocados por qualquer meio escrito.

2 � Um administrador poderá fazer-se representar numa reunião
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente, bem
como poderá enviar-lhe o seu voto por escrito.

3 � As deliberações do conselho de administração são sempre tomadas
por maioria dos votos dos membros presentes ou representados.

4 � Em caso de empate nas deliberações, o presidente terá voto
de qualidade.

ARTIGO 13.º

Competência

1 � Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das
demais atribuições que lhe conferem a lei e os presentes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e for dele, propor e contestar
quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se
em arbitragens;

c) Adquirir, prometer adquirir, alienar, prometer alienar, onerar,
locar, ou dar e prometer dar em locação, bem como permutar,
quaisquer bens imóveis ou móveis;

d) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
e) Designar quaisquer pessoas, singulares ou colectivas, para o

exercício de cargos sociais noutras empresas;

f) Contrair empréstimos em Portugal ou no estrangeiro;
g) Aprovar o orçamento e o plano da gestão da sociedade;
h) Estabelecer as regras do seu funcionamento.
2 � O conselho de administração poderá encarregar um ou mais

dos seus membros de se ocuparem da condução de determinadas
actividades da sociedade e de outras matérias de administração.

ARTIGO 14.º

Delegação de poderes e mandatários

1 � O conselho de administração poderá delegar em algum ou
alguns dos seus membros ou numa comissão executiva, formada por
um número ímpar de administradores, poderes e competências de
gestão corrente e de representação social.

2 � O conselho de administração poderá nomear uma ou mais
pessoas accionistas ou não, procuradores da sociedade, com ou sem a
faculdade de substabelecimento, para a prática de certos e
determinados actos, com o âmbito que for fixado no respectivo
mandato.

ARTIGO 15.º

Forma de a sociedade se obrigar

A sociedade obriga-se validamente pelas assinaturas de:
a) Dois administradores;
b) Um administrador e um procurador; ou
c) Um ou mais procuradores com poderes para o acto.
§ único. Para os actos de mero expediente será suficiente a assinatura

de um dos administradores.

CAPÍTULO V

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 16.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um fiscal
único que terá um suplente, nos termos da lei, eleitos pela assembleia
geral por um período de quatro anos, podendo ser reeleitos.

2 � O fiscal único e o suplente terão de ser revisores oficiais de
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

ARTIGO 17.º

Poderes e deveres

O fiscal único e o suplente terão os poderes e deveres enumerados
na lei.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais, finais e transitórias

ARTIGO 18.º

Remunerações

1 � A fixação das remunerações dos órgãos sociais poderá ser
confiada pela assembleia geral a uma comissão de dois accionistas,
eleita por um período de quatro anos.

2 � A remuneração dos administradores poderá consistir,
parcialmente, numa percentagem dos lucros líquidos do exercício, que
não deverá exceder 20% do total da remuneração; ao que acrescerá
um ordenado fixo e, eventualmente outros benefícios.

ARTIGO 19.º

Aplicação dos lucros

1 � Os lucros líquidos do exercício que sejam legalmente
distribuíveis terão a aplicação que a assembleia geral determinar, tendo
esta total liberdade para deliberar no sentido de os afectar, total ou
parcialmente, à formação de reservas ou de os distribuir pelos
accionistas.

2 � A sociedade poderá, no decurso de um exercício, fazer aos
accionistas adiantamentos sobre lucros, desde que observadas as regras
consignadas a lei.

ARTIGO 20.º

Amortização de acções

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja
reembolsado total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor
nominal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de
reembolso parcial do valor nominal, se proceda a sorteio.
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ARTIGO 21.º

Emissão de novas acções

1 � Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento
do capital social, estas só quinhoarão nos lucros a distribuir,
proporcionalmente ao período que mediar entre a entrega das cautelas
ou títulos provisórios e o encerramento do exercício social.

2 � Em caso de aumento de capital por incorporação de reservas,
a emissão de novas acções respeitará a proporção entre as várias
categorias existentes, sendo sempre distribuídas ao accionista acções
da espécie por ele detida.

ARTIGO 22.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei.
2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação

do património social em consequência de dissolução será feita
extrajudicialmente, servindo como liquidatários os administradores em
exercício.

ARTIGO 23.º

Foro competente

Para todos os litígios que oponham a sociedade aos accionistas,
seus herdeiros ou representantes, emergentes ou não destes estatutos,
fica estipulada a competência do foro da comarca da sede, com expressa
renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 24.º

Exercício económico

O exercício económico da sociedade terá início no dia 1 de Janeiro
de cada ano civil e termo no dia 31 de Dezembro desse mesmo ano.

ARTIGO 25.º

Disposições transitórias e finais

1 � Ficam desde já designados para o quadriénio de 2002-2005,
com dispensa de caução quanto aos administradores, os seguintes
membros dos órgãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � Luís Óscar Jervell, solteiro,
maior, residente na Rua de Alafageme de Santarém, 198, no Porto;
secretário � José Emanuel de Sousa Barbosa da Frada, casado, residente
na Rua do Molhe, 113, 2.º, esquerdo, Porto.

Conselho de administração: presidente � Tomaz Jervell, casado,
residente na Rua de Corte Real, 729, no Porto; administradores �
José Manuel Bessa Leite de Faria, casado, residente na Rua de Guilherme
Braga, 184, no Porto e Paulo Jervell, casado, residente na Rua de
Alfageme de Santarém, 198, Porto.

Fiscal único: efectivo � Bernardes, Sismeiro & Associados, L.da,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 25, com sede no edifício
As Caravelas, Rua do Professor Eduardo Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa,
representada por Dr. José Pereira Alves, casado, residente na Rua de
Alfredo Keil, 257-A, 3.º, esquerdo, no Porto, revisor oficial de contas
n.º 711; suplente � Dr. José Poças Esteves, casado, residente na Rua
de André Gouveia, lote 1693-8-A, Lisboa, revisor oficial de contas
n.º 495.

2 � A sociedade inicia desde já, a sua actividade, ficando qualquer
um dos administradores, indistintamente, individualmente autorizado,
a partir desta data, a celebrar quaisquer negócios jurídicos por conta
da sociedade no âmbito do respectivo objecto, designadamente, a
aquisição de quaisquer participações sociais, designadamente operações
em Bolsa ou fora da Bolsa, para o que fica qualquer um dos
administradores, indistintamente, expressamente autorizado a proceder
ao levantamento total do capital social depositado nos termos do
Código das Sociedades Comerciais.

3 � Com o registo definitivo do contrato, a sociedade assume de
pleno direito, todos os direitos e obrigações decorrentes de negócios
jurídicos celebrados pelos administradores ao abrigo da autorização
constante do número anterior.

4 � As despesas de constituição serão suportadas pela sociedade.

29 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168614

FERNANDO ESTEVES & FEIJÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 518/751029; identificação de pessoa colectiva

n.º 500350710; inscrições nos 5 e 4; números e data das
apresentações: 14-15/20021024; pasta n.º 244.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes actos de registo:

Aumento e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 70 000$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios

na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital: 400 000$
Sócios e quotas: Fernando Esteves Pinto e Maria Elisabete Esteves

Pinto Varejão, com 200 000$ cada um.
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios

na proporção das suas quotas e a estas a acrescer.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Fernando Esteves Pinto e Maria Elisabete Esteves

Pinto Varejão, com €  2500 cada um.

27 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168616

ALBERTO BOTELHO SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 37 604/
830228; identificação de pessoa colectiva n.º 501374450; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 92/20020320; pasta n.º 10 573.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Reforço de 582 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: Maria Alberta de Azevedo Botelho Maia Gonçalves,

Ana Maria Botelho Maia Gonçalves, Álvaro Alberto Botelho Maia
Gonçalves e Cristiano Alberto Botelho Maia Gonçalves, com duas
quotas de €  2500, em comum e na proporção de três quartos para a
primeira e um doze avos, para cada um dos restantes.

27 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168618

AFRIBER � ÁFRICA IBÉRICA TRADING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 349/20020823; identificação de pessoa colectiva
n.º 503642150; inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 8/
20020823; pasta n.º 12 349.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
social com €  25 060,11 e mudou a sede, tendo em consequência os
artigos 2.º e 5.º n.os 1 e 2 do respectivo contrato de sociedade, ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede social situa-se na Rua do Breyner, 10, na cidade do Porto.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é no montante de 50 000 euros, representado por
10 000 acções, ao portador, no valor nominal de 5 euros.

2 � O conselho de administração, após parecer favorável do fiscal único,
poderá deliberar a elevação do capital social, por uma ou mais vezes até ao
valor de 500 000 euros, esta valorização é válida pelo prazo máximo
legalmente permitido e pode ser prorrogada por uma ou mais vezes.

27 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168620

FERNANDO REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 695/760312; identificação de pessoa colectiva n.º 500440360;
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inscrição n.º 17 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 22 e 23/20020405; pasta n.º 6767.

Certifico que, por escritura de 30 de Junho de 1995, do 1.º Cartório
Notarial do Porto e posteriormente rectificada por escritura de 26 de
Março de 2002, do mesmo Cartório, foi aumentado o capital social
com a importância de 20 000 000$, tendo em consequência os
artigos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º do respectivo contrato, ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 21 000 000$, dividido
em oito quotas: sendo uma de 700 000$ e três de 50 000$,
pertencentes em comum e sem determinação de parte ou direito, aos
sócios Laurinda Rosa de Sousa Oliveira Reis, José Fernando de Sousa
Reis, Margarida Aldora de Sousa Reis e Maria Lúcia de Sousa Reis;
três de 50 000$, pertencentes aos mesmos em comum; e uma de
20 000 000$ , pertencente à sociedade F. Marques da Silva &
Filhos, L.da, actualmente sociedade anónima, denominada F. Marques
da Silva, S. A.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do valor do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, pertence a quem para o efeito, a assembleia
geral nomear, e será remunerada ou não, conforme aí for deliberado.

§ único. A sociedade obriga-se pela assinatura de quaisquer dois
gerentes.

ARTIGO 6.º

Carecem do prévio consentimento da sociedade, as transmissões
de quotas a favor de estranhos, e a ela fica reconhecido, em primeiro
lugar, e aos demais sócios, em segundo lugar, o direito de preferência
na aquisição.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar, adquirir ou fazer adquirir a quota de
qualquer sócio quando este lese seriamente os interesses patrimoniais
ou extrapatromoniais da sociedade ou no caso daquela ser transmitida,
penhorada, arrestada ou de qualquer modo apreendida judicialmente,
considerando-se a amortização efectuada logo que a assembleia geral
delibere nesse sentido.

§ único. O valor da sobredita amortização, será o que resultar do
último balanço aprovado, procedendo a sociedade ao seu pagamento
em duas prestações iguais, a efectuar dentro de seis meses a um ano a
partir da data da deliberação referida no corpo deste artigo.

ARTIGO 8.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de algum dos sócios,
a sociedade poderá amortizar, adquirir ou fazer adquirir  por terceiro
a respectiva quota, observando-se, para o efeito, o que se dispõe no
parágrafo único do artigo anterior.

ARTIGO 9.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, exceptuada a parte
destinada à reserva legal terão a aplicação que for aprovada em
assembleia geral.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 50 610$, por incorporação de reservas legais.
Capital: €  105 000.
Sócios e quotas: Laurinda Rosa de Sousa Oliveira Reis, José Fernando

de Sousa Reis, Margarida Aldora de Sousa Reis e Maria Lúcia de Sousa
Reis, com uma de €  3500 euros e três de €  250, em comum e sem
determinação de parte ou direito; os mesmos com três de €  250, em
comum; e, F. Marques da Silva, S. A., com €  100 000.

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

23 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168939

AMÉRICO FERREIRA & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 643/770317; identificação de pessoa colectiva

n.º 500631611; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/
20020403; pasta n.º 25 119.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 302 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: €  5000.
Sócios e quotas: António da Costa Ferreira, com €  2500 e Fernanda

Maria Pereira Magalhães, com €  2500.

12 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168942

A. M. SANTOS � GABINETE DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 155/20020506; identificação de pessoa colectiva n.º 503604062;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 31/20020506; pasta
n.º 12 155.

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

Alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 1.º (corpo).
Sede: Rua da Alegria, 2087, freguesia de Paranhos, Porto.

12 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168944

DOMUS MEUS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7297/981228; identificação de pessoa colectiva n.º 504435779;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20020517; pasta
n.º 7297.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Maio de 2002.

13 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168947

CREDICOMPRAS � FORMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE COMPRAS EM GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 302/860618; identificação de pessoa colectiva
n.º 501682287; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/
20020423; pasta n.º 11 236.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Março de 2002.

13 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168950

COOPROFAR � COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS
DE FARMÁCIA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 516/850429; identificação de pessoa colectiva
n.º 500336512; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 27/
20020506; pasta n.º 7184.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004.
Direcção: presidente � Américo José Tavares da Silveira, casado,

residente na Rua Nova do Seixo, 1497, Custóias, Matosinhos; vice-
presidente � Maria Odília Campos Pereira da Costa Rocha Pereira,
casada, residente na Rua de Brito Capelo, 426, Matosinhos;
secretário � Adelino Moreira dos Santos Barreira, casado, residente
na Rua do Dr. Joaquim Manuel da Costa, 1015, Valbom, Gondomar;
tesoureiro � Delfim Fernando Gonçalves Santos, casado, residente
na Rua do Taralhão, 281, São Cosme, Gondomar; vogal � Eduardo
Sérgio da Cunha Melo, casado, residente na Rua do Comércio, 1112,
Lobão, Santa Maria da Feira; 1.º suplente � Maria José da Soledade
Carvalho Teles de Sousa Oliveira, casada, residente na Rua de Oliveira
Monteiro, 435, Porto; 2.º suplente � Elsa Maria Lima Coutinho,
casada, residente na Travessa de Sá e Melo, 543, Maia; 3.º suplente �
Paula Maria Camões Correia, casada, residente na Rua de Coimbra,
13, Aveiro; 4.º suplente � Maria Manuel Trigo Morais, casada,
residente na Rua de Ferreira de Castro, 26, Ovar; 5.º suplente � Maria
Manuela Moreira, casada, residente na Rua Ocidental, 135, Porto.

Conselho fiscal: presidente � Carlos Jorge Silva Machado, casado,
residente na Avenida Central Sul, 1534, Espinho; relator � Maria
Idília Gomes Alves de Oliveira, casada, residente na Praceta de Carlos
Alberto, 29, Porto; vogal � Manuel Vaz Sousa, casado, residente na
Rua de Cerqueira Gomes, 68, Arcos de Valdevez; 1.º suplente � João
Abel de Oliveira Lemos Gonçalves Novo, casado, residente na Rua de
São Brás, 150, Aveiro; 2.º suplente � Delminda Dinis Nunes e Santos
Mota, casada, residente na Rua de Senhora da Luz, 156, Porto; 3.º
suplente � Maria Amélia Teixeira de Sousa, casada, residente na Rua
do Marquês Sá da Bandeira, 344, Vila Nova de Gaia.

Data da deliberação: 21 de Março de 2002.

14 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168953

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS PORTUENSES

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 21/
810722; identificação de pessoa colectiva n.º 501269223; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 3/20020509; pasta n.º 8834.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:
Designação dos membros dos órgãos sociais para o biénio de 2002-2003.
Direcção: presidente � José Joaquim da Silva Lachado, casado,

residente na Rua das Pedras Salgadas, 73-J, Porto; vice-presidentes �
José Pinto Ferreira, casado, residente na Rua de Sarch Afonso, 99, 5.º,
A, Porto e Licínio da Fonseca Moreira, casado, residente na Rua de
Pedro Homem de Melo, 432, 3.º, esquerdo, Porto; tesoureiro � António
Manuel Ramos Loja, casado, residente na Rua de São Bernardo, 63, 1.º,
Porto; secretário � Carlos Alberto Bragança Rente, casado, residente
na Rua de Alexandre Fleming, 120, 2.º, A, Porto; vogais � José Carlos
Pires Póvoas, casado, residente na Rua de Hernâni Torres, 73, 5.º,
direito, Porto e José Manuel Magalhães Oliveira, casado, residente na
Rua de Pinheiro de Campanha, 666, Porto.

Conselho fiscal: presidente � José Manuel Monteiro, divorciado,
residente na Avenida do Brasil, 517, Porto; vice-presidente � Ana
Maria Fernandes Couto Guimarães, casada, residente na Rua de
Rodrigues Miguéis, 52, Senhora da Hora, Matosinhos; secretário �
Gil de Oliveira Costa, casado, residente na Rua do Monte, 149, Vila
Nova de Gaia.

Data da deliberação: 15 de Dezembro de 2001.

14 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168955

FREITAS & ARAÚJO, TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 9895/
381117; identificação de pessoa colectiva n.º 500121052; inscrição n.º 27;
número e data da apresentação: 9/20020515; pasta n.º 4480.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004.
Conselho de administração: presidente � Humberto Manuel dos

Santos Pedrosa, casado, residente em Casal da Charneca, Sete Casas,

Loures; administrador-delegado � Miguel Carlos de Almeida Rodrigues
Sarmento, casado, residente na Rua de Jorge Ferreira Vasconcelos, 3,
1.º, direito, Lisboa; vogal � Artur Humberto Canas Pedrosa, solteiro,
maior, residente na referida Casal da Charneca.

Conselho fiscal: presidente � Oliveira Rego & Associados,
Sociedade de Revisores Oficias de Contas, com sede na Avenida da
Praia da Vitória, 73, 2.º, esquerdo, Lisboa, representada por Manuel
de Oliveira Rego, revisor oficial de contas, casado, com domicílio
profissional na mesma; vogais � Carlos Manuel Marques da Rocha,
casado, residente na Rua das Montadas, 191, rés-do-chão, esquerdo,
frente, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia e Eduardo Jorge Cardoso Simões
dos Reis, casado, residente na Rua de José Viana, 141, Estoril;
suplente � João Domingues da Costa, revisor oficial de contas, casado,
residente na Rua de Anselmo Braancamp, 398, 3.º, Porto.

Data da deliberação: 30 de Dezembro de 2001.

É o que cumpre certificar.

14 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168958

B. J. FERREIRA DA SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 087/690109; identificação de pessoa colectiva n.º 500185433;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: of. 20 e 21/20020516; pasta n.º 21 853.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de Manuel de Jesus Ferreira da Silva,
por renúncia, em 27 de Novembro de 2001; e

Foi aumentado o capital social, com a importância de 4 212 533$,
tendo o mesmo sido redenominado e em consequência o artigo 3.º do
respectivo contrato de sociedade, ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
26 000 euros, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
19 500 euros, pertencente ao sócio Bernardino de Jesus Ferreira da
Silva; e duas no valor de 3250 euros cada uma, pertencentes uma a
cada uma das sócias Maria Arlinda Alves da Silva e Sandra Goreti
Ferreira da Silva.

14 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168963

FUTOP � ENGENHARIA ECONÓMICO FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1029/930223; identificação de pessoa colectiva n.º 502953373;
inscrições n.os 12 e 13; números e data das apresentações: 20-21 e
22/20020307; pasta n.º 1029.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes actos de registo:

Aumento do capital social, com a importância de 241 000$, por
incorporação de reservas livres, ficando o mesmo com €  500 000,
após redenominação, tendo sido transformada em sociedade unipessoal
por quotas, cujo contrato é do seguinte teor:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma FUTOP � Engenharia
Económico-Financeira � Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Belos Ares, 146, freguesia
de Lordelo do Ouro, na cidade do Porto, mas, por simples deliberação
da gerência, poderá esta deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

Objecto social

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
consultadoria nas áreas de futuros e opções e de engenharia
económico-financeira e actividades conexas, prestação de serviços  na
área do marketing e publicidade, realização de participações financeiras.
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2 � Por decisão do sócio único, a sociedade poderá adquirir
participações no capital de outras sociedades, com objecto diferente
daquele que exerce, em sociedades reguladas por leis especial,
agrupamentos complementares de empresas e em agrupamentos
europeus de interesse económico.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 500 000 euros,
sendo titular da totalidade do capital social a sócia FUTOP �
S. G. P. S., S. A.

ARTIGO 4.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação será exercida
pelos gerentes indicados em norma transitória do presente contrato
de sociedade ou em acta assinada pela sócia única.

2 � Os gerentes poderão ou não ser remunerados, conforme seja
decidido pela sócia única.

3 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade, para praticar determinados actos ou categorias de actos.

4 � A sociedade será validamente obrigada nos seus actos e
contratos pela assinatura de um gerente ou de um procurador com
poderes para o acto.

5 � O cargo de gerência terá a duração de um ano, podendo os
gerentes ser reconduzidos no cargo, nos exactos termos da decisão
que vier ser adoptada pela sócia única.

6 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças, abonações e outros semelhantes, respondendo
por todos os prejuízos que porventura causarem à sociedade.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios com a sociedade,
dentro dos limites da lei e designadamente do disposto no artigo 270.º-
F do Código das Sociedades Comerciais.

Mais certifico que, por deliberação de 5 de Novembro de 2001, foi
designado gerente até ao final do ano de 2002, João Paulo Seara
Sequeira do Vale Peixoto, residente na Rua de Vitorino Nemésio, 60,
habitação 8.2, Porto.

14 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168967

AMIMÉDICA � SOCIEDADE MÉDICA DO AMIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 46 247/
19890829; identificação de pessoa colectiva n.º 502210664; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/19890829; pasta n.º 25 095.

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

Aumento e redenominação.
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios

na proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Mário Jorge Rebolho Fernandes da Silva e Maria

Angelina da Costa Meireles Silva, com € 2500 cada um.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168969

FERNANDO ANTÓNIO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula n.º 2011/
940307; identificação de pessoa colectiva n.º 503164372; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 16/20020325; pasta n.º 2011.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 502 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.

Sócios e quotas: Fernando António Araújo Graça dos Santos e Maria
Celestina Guerra Lima dos Santos, com € 2500 cada um.

17 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168971

ARSAUTO, AVALIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO
DE SINISTROS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1433/930721; identificação de pessoa colectiva n.º 503048712;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/20020325; pasta
n.º 1433.

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

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 3.º
Aumento de 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Walter Lamego Pinto e José Alfredo de Oliveira

da Silva, com € 2500 cada um.

17 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168973

GRIJOMANOS � CONSTRUÇÃO E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8605/20000204; identificação de pessoa colectiva n.º 504843443;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 319/20011226; pasta
n.º 8605.

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

Aumento de capital e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: € 105 000, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios

na proporção e em reforço das respectivas quotas.
Capital: € 125 000.
Sócios e quotas:
1) Joaquim Fernando Rodrigues Ferreira; e
2) Manuel Fernando Rodrigues Ferreira, € 62 500 cada um.

O pacto social, na sua redacção actualizada, foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

10 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante destacado, Pedro
Edgar Campos Martins. 1000098037

FERNANDES & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 021/681203; identificação de pessoa colectiva n.º 500532133;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresen-
tação: 110/20020325; pasta n.º 19 060.

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

Cessação de funções de gerente de Zulmira Elaíla Almada de
Carvalho Branco, por renúncia, em 1 de Dezembro de 2001.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168708

CAFETARIA O PEPINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2504/940919; identificação de pessoa colectiva n.º 503265942;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 87/20020325; pasta
n.º 2504.
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Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Aumento, redenominação e alteração do contrato de sociedade.
Artigo alterado: 4.º
Aumento de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas: António José Lopes Esperança e Arminda Celeste

de Oliveira Guedes, com € 2500 cada um.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 1000168706

PORTO � 2.A SECÇÃO

MENGO & FORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 519; identificação de pessoa colectiva n.º 503972711;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/20020410; pasta
n.º 17 695.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 9 024 100$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios

na proporção das respectivas quotas.
Capital: € 50 000.
Sócios e quotas: 
1) Maria Manuela de Sousa Mengo de Abreu Dias Fortes, € 40 000; e
2) António Manuel Caldas Dias Fortes, € 10 000.

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

Está conforme.

6 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168610

PORTOCOMERCIAL � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO,
LICENCIAMENTO E SPONSORIZAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 636; identificação de pessoa colectiva n.º 503709794;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 47/20020318; pasta
n.º 16 101.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designação dos membros dos órgãos sociais, para o triénio de 2002-
2004, em 4 de Janeiro de 2002.

Conselho de administração: Adelino Sá e Melo Caldeira, Fernando
Soares Gomes da Silva e Nuno Manuel Coelho Sameiro Espregueira
Mendes, casados, residentes, respectivamente, na Rua de São João de
Brito, 316, 1.º, Porto, na Praça do Dr. Francisco Sá Carneiro, 73,
4.º, direito, Porto e na Avenida de Vila Garcia de Arosa, 1450,
Matosinhos.

Fiscal único: efectivo � Ledo, Morgado e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por José Carlos de
Carvalho Velez, revisor oficial de contas, solteiro, maior, residente
na Rua do Paraíso, 343, 3.º, direito, Porto; suplente � Jorge Bento
Martins Ledo, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua de
Pero Escobar, 147, Leça da Palmeira, Matosinhos.

Está conforme.

6 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168608

WEBSOLUT � SOLUÇÕES INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 277; identificação de pessoa colectiva n.º 504563904;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/20020911; pasta n.º 22 535.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Nuno Fernando Gonçalves de Sá
e Silva, por renúncia, em 17 de Junho de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168723

MAGRO & COIMBRA � ENGENHARIA E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 339/20021016; identificação de pessoa colectiva n.º 506264335;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20021016; pasta
n.º 26 169.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Magro & Coimbra � Engenharia
e Imóveis, L.da, e tem sede no Porto, na Praça de Mouzinho de
Albuquerque, 172, rés-do-chão, freguesia de Massarelos.

2 � A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar filiais,
delegações ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de prestação de serviços de
engenharia, informática e gestão, construção e reconstrução de
imóveis, avaliações imobiliárias, gestão de imóveis próprios e de
terceiros, compra para revenda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5040 euros, e está dividido em sete quotas, sendo: uma de 1680 euros,
pertencente à sócia Maria Filipa Megre Eugénio Cerqueira Magro; uma
de 1260 euros, pertencente ao sócio Leonardo Cerqueira Magro
Coimbra; quatro iguais de 420 euros, pertencentes cada uma delas a
cada uma das sócias Maria Joana Eugénio Cerqueira Magro Fernandes
Magalhães, Teresa Eugénio Cerqueiro Magro Ferreira Coimbra, Maria
Inês Eugénio Cerqueira Magro e Maria Benedita Eugénio Cerqueira
Magro Ferreira; e uma de 420 euros, pertencente em usufruto a Maria
Teresa Megre Eugénio Cerqueira Magro Ferreira e em raiz ou nua
propriedade ao sócio Fernando Eugénio Cerqueira Magro Ferreira.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar, por maioria de três quartos dos votos
representativos do capital social, que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de 1 000 000 euros.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, à qual, em primeiro lugar, e, depois dela, aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade será exercida
por dois ou mais gerentes a designar em assembleia geral, remunerados
ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios Maria Filipa
Megre Eugénio Cerqueira Magro, Leonardo Cerqueira Magro Coimbra
e Maria Teresa Megre Eugénio Cerqueira Magro Ferreira.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de falência do sócio ou se a quota for dada de penhor;
c) No caso de a quota ser penhorada ou arrestada e não for deduzida

oposição judicialmente julgada procedente;
d) Se a quota for cedida com violação do disposto no artigo 5.º;
e) No caso do sócio não comparecer ou não se fazer  representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
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2 � A contrapartida da amortização é, nos casos da alínea a), igual
ao valor acordado, nos demais casos é igual ao valor nominal, salvo
quando a lei estabelecer imperativamente outro valor.

Está conforme.

11 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168718

ONDIMETA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 038; identificação de pessoa colectiva n.º 502376317;
data: 20020326; pasta n.º 5551.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos
relativos à prestação de contas do ano de 2000, referentes à sociedade
em epígrafe.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168915

GESFOR � GESTÃO E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 757; identificação de pessoa colectiva n.º 503368806; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 4/20020326; pasta n.º 13 488.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 552 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios: João Pedro

e Carlos Manuel, 184 203$49 cada um e Óscar Miguel, 184 003$01,
a acrescer às respectivas quotas.

Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) João Pedro Frazão Alvim de Castro, € 1667;
2) Carlos Manuel Frazão Alvim de Castro, € 1667; e
3) Óscar Miguel Frazão Alvim de Castro, € 1666.

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

Está conforme.

4 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168728

SOCIEDADE DE ESMALTAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5132; identificação de pessoa colectiva n.º 500257850;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 9; número e data da apresen-
tação: 22/20020322; pasta n.º 3206.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Adelino José Rodrigues Soares
de Mello, em 30 de Dezembro de 1998.

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168724

JOSÉ ARAÚJO SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 916; identificação de pessoa colectiva n.º 500853223;
inscrições n.os 1 e 6; números e data das apresentações: 167 e 168/
20020326; pasta n.º 552.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Maria Graciete Clemente Miranda
Araújo, em 19 de Julho de 2001, por óbito.

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º

Reforço: 602 410$, realizado da seguinte forma: 281 627$90, por
incorporação de resultados transitados; e, 320 782$10, por
incorporação de reservas legais.

Capital: € 5000.
Sócios e quotas: José Maria de Amorim Araújo, Luís Manuel Miranda

Araújo e Paulo Jorge Miranda Araújo, com duas quotas de € 2500,
em comum e sem determinação de parte ou direito.

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

Está conforme.

31 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168720

SOUSA RESENDE & RODRIGUES � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 362; identificação de pessoa colectiva n.º 500625514;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 59/20020326; pasta
n.º 1632.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigos alterados: 4.º n.os 1 e 3 e aditamento do n.º 4, 18.º n.º 2,

20.º e 24.º
Reforço: 602 500$, em dinheiro, subscrito pelos accionistas na

proporção das respectivas acções.
Capital: € 1 250 000, representado por 1 250 000 acções, com o

valor nominal de € 1 cada uma.
Administração: a exercer por um conselho de administração,

composto por um número ímpar de três a sete membros, ou por um
administrador único.

Fiscalização: será exercida por um conselho fiscal, composto por
três membros efectivos e um suplente ou por um fiscal único e um
suplente.

Duração dos mandatos: um ano.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168716

JELGE � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 893; identificação de pessoa colectiva n.º 501508490;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 37/20020326; pasta
n.º 6787.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Reforço: 5 024 100$, por incorporação de reservas livres.
Capital: € 50 000, representado por 5000 acções, com o valor

nominal de € 10 cada uma.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168713

NOVIROUPA � PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 708; identificação de pessoa colectiva n.º 502273429;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 12/20020322; pasta
n.º 305.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção

das suas respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) José Manuel Martins de Oliveira, € 2500; e
2) Alberto da Fonseca Magalhães, € 2500.

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

Está conforme.

30 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168709

PAULO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 907; identificação de pessoa colectiva n.º 503102342;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 89/20020322; pasta
n.º 12 140.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Maria Cândida Amorim de Azeredo Lobo, € 2500; e
2) Lúcio Manuel Oliveira de Azevedo Miranda, € 2500.

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

Está conforme.

30 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168705

LÚCIO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 973; identificação de pessoa colectiva n.º 500491216;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 68/20020322; pasta
n.º 832.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Lúcio Almeida Pereira, € 2500; e
2) Guida Dias Pereira, € 2500.

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

Está conforme.

30 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168700

MATOS & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 327; identificação de pessoa colectiva n.º 500188220;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 106/20020322; pasta n.º 26 145.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Sede: Rua do Lindo Vale, 278, Paranhos, Porto.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168696

MATOS & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 327; identificação de pessoa colectiva n.º 500188220;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 107/20020322;
pasta n.º 26 145.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 702 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Libertária Monteiro Ferreira de Matos, € 1250;
2) Helder de Matos, € 1250;
3) Albina de Jesus Matos, € 1250; e
4) Walter Fernandes de Matos, € 1250.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168691

MANICA INVEST � CONSULTORES TÉCNICOS
E DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 789; identificação de pessoa colectiva n.º 501973664;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 84/20020322; pasta
n.º 5699.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, por incorporação de reservas livres.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) HOLPORT � Internacional Têxteis, L.da, € 1250;
2) TEXNORTE � Indústrias Têxteis do Norte, L.da, € 1250;
3) Beira Trading, S. A., € 1875; e
4) Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão, € 625.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168687

MARTINS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7340; identificação de pessoa colectiva n.º 501090428; inscrição
n.º 27; número e data da apresentação: 87/20020322; pasta n.º 8387.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
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Reforço: 502 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na
proporção das suas respectivas quotas.

Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) António Augusto Soares Gomes, € 2500;
2) Fernando César Pereira Vasconcelos, € 1500; e
3) Fernando Vasconcelos dos Santos, € 1000.

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

Está conforme.

30 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168683

LIMITE � CONSULTADORIA EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1450; identificação de pessoa colectiva n.º 502201088; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 61/20020322; pasta n.º 10 432.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, por incorporação de reservas legais.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) José Augusto Teixeira Barboa, € 2500 (unificada);
2) Cristiano Ferreira da Costa Pereira, € 1250; e
3) ABILIS � Consultores de Empresas, L.da, € 1250.

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

Está conforme.

30 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168680

RODRIGO DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 635; identificação de pessoa colectiva n.º 501084681;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 62/20020322; pasta
n.º 26 143.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Rodrigo Inácio de Almeida, € 4500; e
2) Maria Adelaide Ferreira da Silva Almeida, € 500.

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

Está conforme.

28 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168674

MTTR � ENGENHARIA, MANUTENÇÃO
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 304; identificação de pessoa colectiva n.º 503561762; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 32/20020326; pasta n.º 15 087.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º

Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção
das suas respectivas quotas.

Capital: € 5000, integralmente realizado.
Sócios e quotas:
1) Raúl António Dias da Silva Dória, € 2500;
2) Gabriel da Silva Campos, € 1250; e
3) Fernando Jorge Marcos Ribeiro, € 1250.

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

Está conforme.

4 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168670

TRINTAEUM � EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 774; identificação de pessoa colectiva n.º 503369144; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 29/20020327; pasta n.º 13 885.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Rui Manuel Gonçalves Martins Pereira, € 4500; e
2) Maria Isabel da Costa Gonçalves, € 500.

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

Está conforme.

6 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168665

MANUEL ALVES & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 812; identificação de pessoa colectiva n.º 504068911; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 48/20020326; pasta n.º 18 068.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das suas respectivas quotas:
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Manuel de Jesus Alves, € 2500; e
2) Joaquim Gregório Dias, € 2500.

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

Está conforme.

5 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168661

PLANUM � ASSESSORIAS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 422; identificação de pessoa colectiva n.º 501849963; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 17/20020327; pasta n.º 14 077.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, por incorporação de reservas livres.
Capital: € 5000.
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Sócios e quotas:
1) Maria Albertina Tavares Valente, € 1000;
2) Maria Teresa Sequeira Miranda Esteves Guedes de Oliveira, € 1000;
3) Alberto Manuel Botelho de Miranda, € 1000;
4) António Manuel Ferreira Figueiredo, € 1000; e
5) Adriano Zilhão de Queirós Nogueira, € 1000.

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

Está conforme.

6 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168647

XMP � DESPORTOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 135; identificação de pessoa colectiva n.º 503838390;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/20020326; pasta
n.º 16 720.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios José Pedro

Gomes, 602 361$80 e José Guilherme Pinto, 48$20, a acrescer às
respectivas quotas.

Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) José Pedro Pedreira Gomes, € 4900; e
2) José Guilherme da Costa Moreira Pinto, € 100.

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

Está conforme.

5 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168642

MIVLAGEST � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 282; identificação de pessoa colectiva n.º 503906263;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20020326; pasta
n.º 16 926.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 402 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios: Carlos e

Maria Manuela Castro, 100 602$50 cada um; João Pedro e Carlos
Manuel Castro, 67 001$51 cada um; e, Óscar Miguel Castro,
67 201$90, a acrescer às respectivas quotas.

Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Carlos Alberto Alvim de Castro, € 1250;
2) Maria Manuela Maia Frazão Alvim de Castro, € 1250;
3) João Pedro Frazão Alvim de Castro, € 833;
4) Carlos Manuel Frazão Alvim de Castro, € 833;
5) Óscar Miguel Frazão Alvim de Castro, € 834.

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

Está conforme.

5 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168638

VIDEOVISÃO ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 121; identificação de pessoa colectiva n.º 501417320; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 18/20020326; pasta n.º 10 436.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 10 048 200$, por incorporação de reservas.
Capital: € 100 000.
Sócios e quotas:
1) Manuel Rocha Ferreira, € 50 000;
2) Maria Odete Vieira Correia Guedes, € 40 000;
3) José Alberto Vieira Rocha Ferreira, € 5000; e
4) Maria Félix Vieira da Rocha Ferreira Morais, € 5000.

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

Está conforme.

5 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168635

SILVA & BRAGANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 212; identificação de pessoa colectiva n.º 500247994; inscrição
n.º 15; número e data da apresentação: 2/20020326; pasta n.º 2004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designação de gerente, em 20 de Dezembro de 2001, de Carla dos
Anjos Lopes Ferreira, residente na Praceta de João Paulo II, 14,
Arcozelo, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

5 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168630

NOGUEIRA & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 141; identificação de pessoa colectiva n.º 500491348;
inscrições n.os 7 e 8; números e data das apresentações: 61 a 63/
20020326; pasta n.º 6952.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 450 000$, em dinheiro, subscrito por ambos os sócios com

225 000$ cada um, a acrescer às respectivas quotas.
Capital: 500 000$.
Sócios e quotas:
1) António Ribeiro Domingues, 250 000$;
2) Maria Natália Araújo Gonçalves Domingues, 250 000$

(unificada).
Redenominação, aumento de capital e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: € 1253,01, por cada um dos sócios, a acrescer às

respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) António Ribeiro Domingues, € 2500; e
2) Maria Natália Araújo Gonçalves Domingues, € 2500.

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

Está conforme.

5 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168626

TEIXEIRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 554; identificação de pessoa colectiva n.º 502989343;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 8/20020327; pasta
n.º 11 421.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Nuno Joaquim de Castro Teixeira, € 500; e
2) António Joaquim Teixeira, € 4500.

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

Está conforme.

6 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168612

MARTINS DA SILVA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 970; identificação de pessoa colectiva n.º 501163832;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 187/20020328;
pasta n.º 26 200.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 602 410$, por incorporação de reservas livres.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Casimiro Vieira da Silva, € 4750; e
2) Adolfo Vieira da Silva, € 250.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168978

SOPIGOR � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA
DE GORPILHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 041; identificação de pessoa colectiva n.º 502507195; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 74/20020326; pasta n.º 23 556.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: € 518,03, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção

das respectivas quotas.
Capital: € 8000.
Sócios e quotas:
1) António Pinto de Mesquita de Melo Mexia e Vasconcelos,

€ 1600;
2) Isabel Maria Leite de Antas Oliveira Pinto de Mesquita, € 1600;
3) Margarida Maria Brigida de Mello Mexia Pinto de Mesquita,

€ 1600;
4) Maria José de Melo Mexia Pinto de Mesquita, € 1600;
5) Maria Isabel de Portugal Lobo Vasconcelos Trigueiros Pinto de

Mesquita, € 400;
6) Luís Fernando Trigueiros Mexia Pinto de Mesquita, € 300;
7) Ana Maria Trigueiros Pinto de Mesquita Dias Costa, € 300;
8) Maria Henriqueta Trigueiros Pinto de Mesquita Rebelo de Sousa,

€ 300; e
9) Maria Isabel Trigueiros Pinto de Mesquita Ortigão Ramos, € 300.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168622

TAJ INDIA � RESTAURANTE INDIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 331/20021010; identificação de pessoa colectiva
n.º 506244008; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 29/
20021010; pasta n.º 26 152.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Taj India � Restaurante Indiano, L.da,
com sede na Rua de 5 de Outubro, 349, freguesia de Cedofeita, concelho
do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de estabelecimentos de
restauração e bebidas, nomeadamente restaurante típico, com ou sem
espectáculo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a 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 Prakash
Jaikishindas Kirpalani que, desde já, é nomeado gerente.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

ARTIGO 7.º

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

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

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

obrigações sociais;
d) No caso de morte de 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; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a 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.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

4 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168875

HORÁCIO MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 309; identificação de pessoa colectiva n.º 502914920;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 176/20020327;
pasta n.º 10 771.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção

das respectivas quotas.
Capital: € 5000, integralmente realizado.
Sócios e quotas:
1) Horácio de Magalhães, € 2500;
2) Elisa da Silva Trabulo Magalhães, € 1500; e
3) Horácio Trabulo Magalhães, € 1000.

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

Está conforme.

13 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168913

INSTITUTO DE BELEZA E CABELEIREIROS
DOM HENRIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 648; identificação de pessoa colectiva n.º 502151129;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 149/20020328;
pasta n.º 8746.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Rodrigo da Silva Pinheiro, € 2500; e
2) Maria José Pinto do Patrocínio Pinheiro, € 2500.

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168912

TALHO FONTANÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 737; identificação de pessoa colectiva n.º 502159510;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 54/20020322; pasta
n.º 20 357.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 2.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção

das suas respectivas quotas.
Capital: € 5000.

Sócios e quotas:
1) Maria Adelaide da Cunha Pinto e Alexandre da Cunha Pinto

Teixeira, € 2500 e € 1250, em comum e sem determinação de parte
ou direito; e

2) O referido Alexandre da Cunha Pinto Teixeira, € 1250.

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

Está conforme.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168977

MARIA TERESA DE SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 660; identificação de pessoa colectiva n.º 501271643;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 169/20020328;
pasta n.º 6690.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: € 3004,81, por incorporação de reservas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Maria Teresa Pereira de Sá Matos dos Santos, € 4750; e
2) António Ulisses Matos dos Santos, € 250.

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

Está conforme.

21 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168979

MARIA DA CONCEIÇÃO BOTELHO & LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 694; identificação de pessoa colectiva n.º 502475102;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 219/20020328;
pasta n.º 6808.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 2.º e 4.º
Capital: 3 500 000$.
Sócios e quotas: 
1) Felisberto Cardoso, 2 800 000$ (unificada);
2) Mónica Andrea Caldeira Cardoso, 350 000$; e
3) Anabela Monteiro Marante, 350 000$.
Gerência: afecta a todos os sócios, designados gerentes em 6 de

Outubro de 1999, residentes na Rua de Aval de Cima, 137, 5.º, direito,
Porto [os referidos em 1) e 2)] e na Rua do Padre António Vieira,
128, rés-do-chão, Ermesinde, Valongo [a referida em 3)].

Forma de obrigar: intervenção do gerente Felisberto Cardoso e na
sua falta intervenção conjunta das gerentes Anabela Monteiro Marante
e Mónica Andrea Caldeira Cardoso.

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

Está conforme.

20 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168980

GRAFISMOS � MEIOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 688; identificação de pessoa colectiva n.º 502475544;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 112/20020328;
pasta n.º 6802.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, por incorporação de reservas livres.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Luís Duarte Mascarenhas Ferreira, € 4500; e
2) Maria Eduarda Portugal Leal Loureiro, € 500.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168981

GIRÃO, SOARES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 330; identificação de pessoa colectiva n.º 500127247;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 67/20020328; pasta
n.º 26 078.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção

das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Manuel Joaquim Soares, € 1250;
2) Rui Fernando Cardoso Barbosa, € 1250;
3) Isabel Maria Pires Ramos Lareth, € 1250; e
4) Maria de Lurdes Araújo Soares, € 1250.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168983

SIMÃO GUIMARÃES, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 438; identificação de pessoa colectiva n.º 500249270;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 5; número e data da apresen-
tação: 177/20020328; pasta n.º 5669.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Rui Luís Amorim Guimarães,
por renúncia, em 15 de Abril de 2000.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168986

MATER � MÁQUINAS E TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 175; identificação de pessoa colectiva n.º 503516635;
inscrição n.º 5 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 143 e 144/20020327; pasta n.º 14 445.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Designação dos membros dos órgãos sociais, para o triénio de 2001-2003,
em 15 de Novembro de 2000:

Administrador único: José Luís Azevedo Moreira, casado, residente
na Rua de João Pinto de Azevedo, 163, Vila Nova de Famalicão.

Fiscal único: efectivo � Carlos Teixeira & Noé Gomes, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Carlos Manuel

Duarte Teixeira, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua
da Torrinha, 228, 6.º, Porto; suplente � Ana Paula Monteiro
Barbeitos Saraiva e Silva, revisor oficial de contas, representante de
Paula Saraiva & Manuel Pereira, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.

Sede: Rua de António Silva Marinho, 250, Ramalde, Porto.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168989

SIMÃO GUIMARÃES, FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 438; identificação de pessoa colectiva n.º 500249270;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 5; números e data das apresen-
tações: 171 a 176/20020328; pasta n.º 5669.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente de Armindo de Sousa Guimarães,
por óbito, em 11 de Dezembro de 1991.

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168993

OS NETINHOS � VESTUÁRIO E ARTIGOS INFANTIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 800; identificação de pessoa colectiva n.º 502164948;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 231/20020328;
pasta n.º 26 188.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Alcina Ferreira Alves Neto Rodrigues, € 2500; e
2) O referido Manuel Fernando Neto Rodrigues, € 2500.

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

Está conforme.

18 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168996

MENDES RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 871; identificação de pessoa colectiva n.º 501229906;
inscrição n.º 5 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e datas
das apresentações: 67/20020103 e 242/20020327; pasta n.º 22 033.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 24 100$, por incorporação de reservas livres.
Capital: € 50 000.
Sócios e quotas: Jaime Ribeiro & Filhos, S. A., € 33 750; Fernando

Joaquim Queirós Ribeiro, Jorge Manuel Martins Ribeiro e João Miguel
Martins Ribeiro, € 3750 cada um; e, Joaquim Fernando Mendes Ribeiro
e Ernesto Mendes Ribeiro, € 2500 cada um.

Cessação de funções de gerente de Ernesto Mendes Ribeiro, por
renúncia, em 9 de Janeiro de 2002.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168934

LOGOTIPO � GESTÃO DE FROTAS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 943; identificação de pessoa colectiva n.º 503774189;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 250/20020328;
pasta n.º 16 485.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) João Miguel de Sá Pereira Ramalho, € 2500; e
2) Luís Carlos de Sá Pereira Ramalho, € 2500.

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

Está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168935

MANUEL FILIPE BARROS MENESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 948; identificação de pessoa colectiva n.º 503774073;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 251/20020328;
pasta n.º 16 490.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Manuel Filipe Barros Meneses, € 4750; e
2) Maria Eduarda Barros Meneses, € 250.

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

Está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168936

HABIL � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14; identificação de pessoa colectiva n.º 502229403; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 68/20020328; pasta n.º 8126.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Rui Fernando Cardoso Barbosa, € 2500 e € 2250; e
2) Ana Maria Miranda Teixeira, € 250.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168937

ORAF � ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,
FINANCEIRA E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1466; identificação de pessoa colectiva n.º 503048607;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 46/20020326; pasta
n.º 16 004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios: Alexandrino

Faro, 1205$; Elisabete Faro, 452$; Rui, Sofia e Patrícia Faro, 251$
cada um.

Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Alexandrino Costa Lopes Faro, € 2500;
2) Elisabete Correia de Castro Faro, € 1561;
3) Rui Ismael de Castro Faro, € 313;
4) Sofia Isabel de Castro Faro, € 313; e
5) Patrícia Maria de Castro Faro, € 313.

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

Está conforme.

4 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168780

GRANDE HOTEL DA BATALHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5487; identificação de pessoa colectiva n.º 500130329;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 30; número e data da apresen-
tação: 35/20020408; pasta n.º 4644.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de administrador de Luís José Moreira Martins,
por renúncia, em 30 de Setembro de 2001.

Está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168784

LURDES MARQUES � CABELEIREIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 319/20020322; identificação de pessoa colectiva n.º 505873303;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 109/20020322; pasta
n.º 26 126.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Lurdes Marques � Cabeleireiros,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua do Dr. Eduardo Santos Silva,
428, Paranhos, Porto.

2.º

O objecto social consiste na actividade de salões de cabeleireiro e
instituto de beleza.

3.º

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

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades com objecto
diferente do seu ou reguladas por lei especial ou em agrupamentos
complementares europeus de interesse económico, ficando-lhe todavia
vedada a participação noutras sociedades unipessoais por quotas.

5.º

1 � A gerência social será exercida por quem vier a ser designado
gerente, sendo desde já nomeada a sócia e será remunerada ou não
conforme decisão desta.

2 � Para obrigar a sociedade em juízo e fora dele, incluindo a sua
vinculação em documentos, actos e contratos que envolvam
responsabilidade, é suficiente a intervenção de um gerente.

6.º

Ficam desde já autorizados os negócios entre a sociedade e o seu
único sócio, os quais deverão obedecer ao disposto no artigo 270.º-F,
do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

25 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168787

M. DE MÁQUINA � SISTEMAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 806; identificação de pessoa colectiva n.º 503075736;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 43/20020322; pasta n.º 11 966.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede, para a Avenida de D. Afonso Henriques,
1122, 1.º, sala A, Matosinhos.

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

Está conforme.

28 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168792

MARTINS CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 329; identificação de pessoa colectiva n.º 500833192; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 72/20020326; pasta n.º 953.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 102 410$, por incorporação de reservas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Tito Martins da Cunha, € 2500; e
2) Maria Albertina Guimarães Martins da Cunha, € 2500.

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

Está conforme.

29 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168938

JOSÉ MESQUITA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 201; identificação de pessoa colectiva n.º 500158347; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 11/20020527; pasta n.º 556.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º

Reforço: 602 410$, realizado da seguinte forma: 225 093$90, por
incorporação de reservas legais; 319 219$90, por incorporação de
reservas livres; e, 58 096$20, em dinheiro, subscrito pela sócia única
na proporção das respectivas quotas.

Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) José Manuel Monteiro, L.da, € 2500, € 2250 e € 250.

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

Está conforme.

12 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168940

LITOGRAFIA NACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 054; identificação de pessoa colectiva n.º 500166900;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 164/20020328;
pasta n.º 3436.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º n.º 1.
Reforço: 482 000$, por incorporação de reservas livres.
Capital: € 1 000 000, representado por 200 000 acções com o

valor nominal de € 5 cada uma.

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

Está conforme.

15 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168911

VIDRARIA BRILHANTE DE DAVID & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 836; identificação de pessoa colectiva n.º 503761397;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 234/20020328;
pasta n.º 16 340.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Reforço: 202 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Manuel Augusto Marinho da Silva, € 2500; e
2) André Filipe do Nascimento Ferreira, € 2500.

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168910

ROBOREDO � BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 063; identificação de pessoa colectiva n.º 503326909;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 153/20020328;
pasta n.º 10 026.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
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Sócios e quotas:
1) José Maria Guimarães Castelo Branco Ribeiro, € 4500; e
2) Luís Miguel Cruz Roboredo Mota, € 500.

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168909

GIL SOARES & OLIVEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 348; identificação de pessoa colectiva n.º 503941131;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 224/20020328;
pasta n.º 17 530.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 5 024 100$, em dinheiro, subscrito pelos accionistas.
Capital: € 50 000, representado por 10 000 acções ao portador,

com o valor nominal de € 5 cada uma.

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

Está conforme.

14 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168908

MANUEL PINTO TAVARES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 384; identificação de pessoa colectiva n.º 502941367;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 64/20020328; pasta
n.º 10 900.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: € 2506,01, por incorporação de reservas livres.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Manuel Pinto Tavares, € 4500; e
2) José Manuel Martins Tavares, € 500.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168903

JÚLIO JOSÉ OLIVEIRA, ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 082; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 195/
20020328; pasta n.º 10 060.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Júlio José Cardoso e Silva Oliveira, € 3750; e
2) Maria Teresa Petronilho Volz Oliveira, € 1250.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168901

MANUEL GAJO FARIA E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 278; identificação de pessoa colectiva n.º 502903635;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 62/20020328; pasta
n.º 10 686.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) Manuel Gajo Faria, € 2500; e
2) Maria Olívia de Carvalho Faria, € 2500.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168896

IRMÃOS COUTINHOS (PORTO) INDÚSTRIA
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 316; identificação de pessoa colectiva n.º 502913576;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 154/20020328;
pasta n.º 10 778.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 6.º
Reforço: 502 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na

proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
1) José Mesquita Coutinho, € 2250;
2) Ernesto Mesquita Coutinho, € 2250; e
3) Irmãos Coutinho � Reparações e Comércio Auto e Má-

quinas, L.da, € 500.

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

Está conforme.

19 de Novembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 1000168895

BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 258; identificação de pessoa colectiva n.º 503569046; inscrição
n.º 21; número e data da apresentação: 3/20020221; pasta n.º 15 044.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Fusão por incorporação da sociedade BPI Dealer � Sociedade
Financeira de Corretagem, S. A., na sociedade em epígrafe.

Data da deliberação: 1 de Agosto de 2002.

Está conforme.

24 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000168802
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• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
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• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
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• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64
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